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Governo Lula gera
instabilidade no
setor do agronegócio

Parte dos representantes do agronegócio em Goiás demonstraram em reunião
com o governador Ronaldo Caiado na segunda-feira certa preocupação com o
que esperam da terceira gestão do petista Lula da Silva como presidente da República. Alguns membros do setor se mostram confusos ou preocupados com a
possibilidade de o PT atuar como um problema aos produtores rurais, com um
possível protagonismo do MST. Temor seria com invasões no campo. Política 6
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Morte de
Valério luiz
começa a
ser julgada

Após quatro adiamentos, começou na
segunda o julgamento
do caso Valério Luiz.
O jornalista foi assassinado há 10 anos em
Goiânia. Cidades 11

Denis Correia

Por que o crédito para baixa
renda transforma a sociedade?
Opinião 3

Bancos públicos
como indutores
de ações sociais
Cidades 11

Cartilha adotada
no Estado mais
violento a LGBTs
O registro de casos de crimes contra a população LGBTQIA+ em
Goiás teve aumento de 161% em
2021 na comparação com 2020,
quando 141 pessoas sofreram lesão
corporal. No ano seguinte, o número subiu para 368. Cidades 10

Mercado recua
expectativa de
novos empregos

Apesar de redução do desemprego puxada pelos trabalhos
de baixa qualidade, o mercado
tem reduzido as expectativas
para aberturas de novas vagas
para o final de 2022 e início do
ano que vem. Economia 4

Dívida do Estado cai
19% e responde por
32,9% da receita

Econômica 4

Comércio espera aumento
de 12% em vendas no Natal

A Associação Brasileira do Varejo diz esperar que as
vendas aumentem até 12% no segundo semestre de 2022
com a chegada das compras de fim de ano. Cidades 9

inVEstiMEnto

Governo anuncia R$ 110 milhões para o transporte

O Governo de Goiás vai investir R$ 110 milhões no subsídio para o transporte coletivo na Região Metropolitana de
Goiânia em 2023. Dessa forma, o preço da tarifa vai ser mantido em R$ 4,30, valor que vigora há 4 anos. Política 2

Mendanha pode
comandar nova
sigla em Goiás

Política 6

XadrEz

Bolsonaristas miram
eleição de prefeitos
na eleição de 2024
para reforçar 2026

A fusão entre PTB e Patriota, que
resultará no Mais Brasil, pode
ter um presidente recém-saído
das urnas no Estado. O nome
mais cotado para assumir é o de
Gustavo Mendanha. Política 5

Política 2

Esplanada

Flávio Bolsonaro é
herdeiro natural de
Jair no meio político

FGF realiza
conselho técnico do
Campeonato Goiano
Em reunião com os clubes que
disputarão a competição, a Federação Goiana de Futebol definiu que o Goianão de 2023 terá
um novo formato. Esportes 8

STF rejeita habeas
corpus da defesa de
Roberto Jefferson

Política 6

Construção civil é um dos pilares da economia goiana
Goiás é uma potência na construção civil. O Estado ocupa a oitava posição
do País com empresas ativas e gerou mais de 7,4 mil empregos. Negócios 17
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Presidente eleito se
reúne com Lira para
negociar novo governo
Política 2
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Bolsonaristas miram eleição
de prefeitos para reforçar 2026

Petista estará em Brasília pela primeira vez após eleição

Lula se reúne
com Lira
para negociar
novo governo
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se
reúnem nesta terça-feira (8) para negociar a transição
de governo e a relação do futuro presidente com a
Câmara dos Deputados.
Lula estará em Brasília pela primeira vez após
ser eleito para comandar a transição entre o governo
Jair Bolsonaro (PL), e seu governo. O petista quer
negociar uma licença para ultrapassar o teto de
gastos e cumprir suas promessas de campanha. Já
Lira, pretende atrair o apoio do PT para sua reeleição
para a presidência da Câmara.
Lula deve bater o martelo sobre a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) da Transição, que visa manter o
Auxílio Brasil com o valor de R$ 600 a partir de janeiro.
Ele também deve se reunir com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, ainda nesta semana.
O petista foi eleito em segundo segundo turno das
eleições presidenciais no último dia 30 de outubro. Lula
alcançou 50,89% dos votos válidos contra 49,11% do atual
presidente Jair Bolsonaro (PL). A disputa foi a mais
acirrada da história. Com a derrota, Bolsonaro se tornou
o primeiro presidente da história a não alcançar a
reeleição. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) ainda nem tomou posse, mas as articulações
para a próxima disputa eleitoral, em 2024, quando
muitos prefeitos vão tentar a reeleição e outros
tantos reeleger sucessores, o que mais se vê são articulações em busca de aliados. As conversas entre
a maioria dos prefeitos goianos que apoiaram a
reeleição de Jair Bolsonaro (PL) são de avaliações.
Alguns deles afiaçam que nos próximos dois anos
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá muita
dificuldade para manter sua popularidade em alta.
Assim, é bom ter uma boa relação com bolsonaristas,
principalmente os que estão “pintados para a guerra”. De fato, o Brasil real mora nos municípios e os
problemas também, por isso ninguém quer se indispor, nem com bolsonaristas e muito menos com
o denominado “campo de esquerda”. É com esse
quadro que bolsonaristas contam para conquistar
o maior número de prefeituras, tendo como apoio
um Congresso conservador e as “feridas expostas
deixadas pela eleição de 2022”. Se não cassarem
seus direitos políticos, Bolsonaro deseja voltar a
disputar a Presidência da República em 2026.

xadrez@ohoje.com.br

Fidelidade bolsonarista

É consenso entre deputados bolsonaristas que o embate no Congresso vai
ser “pauleira pura”. Eles temem que o
poder do “toma lá, dá cá” não seduza
deputados e senadores eleitos por conservadores e a direita permaneça leal
aos eleitores que votaram neles.

Bolsa cai, dólar sobe

Pressionado pela queda das ações
da Petrobras e Banco do Brasil, que
caíram até 4%, o Ibovespa encerrou o
pregão nesta segunda-feira (7) em baixa
de 2,4%. Cautelosos, investidores esperam um sinal de como será a composição da equipe econômica do governo
Lula (PT): liberal ou fura-teto.

Extrema pobreza

Durante a campanha, o que mais
se ouviu, e nos jornais estava em manchetes, era que o País tinha mais de
20 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Passada a eleição, o
relatório do Banco Mundial divulga
que a pobreza do Brasil caiu para o
menor patamar da série histórica, iniciada em 1980. Vai entender.

Naçoitan se desculpa

No calor do embate, recomendase mais temperança e menos pé na
jaca. Essa é a constatação que o prefeito de Iporá – conservador raiz –,
Naçoitan Leite, descobriu após o polêmico vídeo em que, logo após o resultado do segundo turno, gravou atacando a lisura do pleito, Lula e o ministro Alexandre de Moraes.

Apoio de Bolsonaro

Embora oficialmente não tenha se dirigido aos
bolsonaristas sobre o futuro, Jair Bolsonaro (PL)
tem emitido sinais de que vai atuar como líder de
oposição ao governo Lula. “Bolsonaro será, a partir
de agora, o que Lula foi em relação ao governo
dele”, conta um prefeito goiano que pediu anonimato.
De fato, Bolsonaro tem dito que será um “general
eleitoral a favor dos candidatos a prefeitos de direita
e centro-direita em 2024”.

<><><><>

Diante da repercussão nacional,
ele publicou nesta segunda-feira (7)
uma nota se desculpando. “Independente da forma como converso, peço
sinceras desculpas ao Excelentíssimo
Ministro, Alexandre de Moraes, que,
de forma correta, conduziu o processo
da maior eleição eletrônica do planeta.” (Especial para O Hoje)

Governo anuncia investimento
de R$ 110 mi para o transporte
Vinícius Schmidt / Metrópoles

Com tarifa congelada há 4 anos,
sistema de ônibus da Grande
Goiânia será beneficiado com
recursos a partir de 2023
Felipe Cardoso
O Governo de Goiás vai
investir R$ 110 milhões no
subsídio para o transporte
coletivo na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) em
2023. Desde que assumiu, de
fato, a responsabilidade sobre
a Rede Metropolitana de
Transportes Coletivos (RMTC),
a gestão estadual e as prefeituras subsidiam os custos do
transporte para que o valor
total da passagem não seja
repassado ao usuário. Dessa
forma, o preço da tarifa vem
sendo mantido a R$ 4,30, valor que vigora há 4 anos, apesar da inflação em alta.
Diante da situação, o governo enfatiza que uma série
de políticas públicas vêm sendo
implementadas em conjunto
com as 17 prefeituras que compõem a chamada Grande Goiânia. Sem esse subsídio, o valor
estimado da passagem ultrapassaria a casa dos R$ 7,00.
O número de usuários do
Bilhete Único, que permite até
cinco viagens de ônibus com
o pagamento de apenas uma
tarifa, chegou a 110 mil pessoas

por dia. Criado em maio de
2022 pela atual gestão, o bilhete
faz parte de um conjunto de
ações que visam a melhoria
do transporte coletivo.
“Não adianta ficar simplesmente fazendo ação meia
boca, sutura em tecido morto.
Esse é um assunto que enfrentamos para trazer soluções reais”, disse o governador
Ronaldo Caiado (uB) sobre as
medidas já adotadas.
Em abril, no ato de lançamento do programa, Caiado
destacou que o problema do
transporte público em Goiás
sempre foi tratado de maneira “fatiada”. “Agora, com toda
a competência técnica das
equipes e diria, até mesmo,
ousada, conseguimos trazer
ao usuário o que há de mais
moderno em sistemas de
transporte no mundo”, disse.
Outros produtos já lançados e em funcionamento são
o Passe Livre do Trabalhador,
que permite até oito viagens
por dia; Cartão Família; Bilhete um Dia; Bilhete uma Semana e Cartão Pós-Pago, a
ser debitado ao final do mês.
“Estes são os primeiros passos

Dessa forma, o preço
da tarifa vem sendo
mantido a R$ 4,30,
valor que vigora há
quatro anos, apesar
da inﬂação em alta

para implantação do projeto
de reestruturação da nova
rede metropolitana que irá
quebrar paradigmas”, argu-

mentou o governador.
Outro benefício, que começou pela cidade de Senador
Canedo é a meia-tarifa para
curtas distâncias. O valor da
meia-tarifa é R$ 2,15. Após o
período de teste, a promessa é
que outras cidades da região
também recebam o benefício,
contribuindo para a economia
do passageiro que se desloca
apenas dentro da cidade.

Eixo

Quanto a frota do Eixo
Anhanguera, a ideia é que
seja modernizada com a che-

gada de 110 novos ônibus
elétricos equipados com arcondicionado, wi-fi e tomada
para carregador de celular.
Os veículos não emitem poluentes e são completamente
silenciosos.
“Nós seremos os primeiros
no Brasil a implantar o transporte com ônibus elétrico, mas
também estamos cuidando das
tarifas, da qualidade de nossas
plataformas, da condição de
melhor deslocamento de cada
um que usa transporte público”, projeta o governador. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2022

Tecnologia multibiométrica:
efeitos para mercado de seguros
Carlos Chavarría
A massificação da tecnologia vem exigindo
um alto poder de inovação do mercado de seguros.
Existem diversas ferramentas que proporcionam
a simplificação de processos que, outrora, traziam
inúmeros impactos ao setor com relação ao tempo
e à experiência do cliente. Atualmente, o segmento
caminha para uma maturidade tecnológica elevada, mas, certamente, ainda há muito espaço
para melhorias, especialmente, no que diz respeito
à segurança e às tecnologias multibiométricas.
Tendo em vista este cenário, as falhas de segurança no mercado de seguros têm chamado a
atenção, especialmente pelos prejuízos gerados
a partir delas. De acordo com dados divulgados
pela Confederação Nacional das Seguradoras
(CNSeg), durante o primeiro semestre de 2021,
15,6% dos sinistros registrados no País foram
classificados como suspeitos, somando um valor
de R$ 349,3 milhões em fraudes. Dados esses
que evidenciam a necessidade das seguradoras
em buscar por soluções eficazes na blindagem
de seus sistemas biométricos de segurança.
Com o avanço tecnológico, as seguradoras
passaram a implantar em seus negócios recursos
como Machine Learning, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, trazendo mais precisão em
dados para a tomada de decisões e agilidade no
atendimento, proporcionando aos seus clientes
uma experiência 360°. Entretanto, com o surgimento da pandemia, muitas seguradoras implantaram serviços para preencher, de maneira
emergencial, uma lacuna, deixando brechas para
fraudes. Desta forma, é fundamental que haja
simplificação no processo de contratação, mas,
também, é imprescindível que essa simplificação
esteja acompanhada de máxima segurança.
Com o objetivo de incluir soluções multibiométricas em seu processo de onboarding de
clientes e ampliar a segurança dos procedimentos, uma das maiores seguradoras do mundo
implementou serviços de prevenção de fraudes
por roubo de identidade a partir da assinatura
eletrônica com vídeo do momento da assinatura.
Neste processo, é feita a captura da biometria
facial e do autógrafo, finalizando com um vídeo
acordo em que a pessoa confirma a contratação,
capturando a biometria de voz e oferecendo
ampla segurança e atribuição ao processo.
A partir disso, a seguradora estava pronta
para realizar as vendas a distância em 2020,
quando tivemos o início da pandemia, realizando
as assinaturas de apólices de maneira 100% digital.
De acordo com dados da empresa, como resultado
foi registrado um aumento de 25% de vendas no
período, enquanto outras seguradoras, que ainda

não estavam prontas para um onboarding digital,
sofreram perdas relevantes de vendas.
Neste sentido, as tecnologias multibiométricas
para validação de identidade tornaram-se indispensáveis para preencher esse gargalo, considerando que ofereça uma experiência completa,
com foco no usuário e, também, garantindo veracidade ao procedimento. Isto porque implantar
uma tecnologia completa, logo no início do processo, além de inibir as ações criminosas, garante
ao cliente e ao segurador transparência e segurança em toda a jornada do consumidor.
A adoção de soluções tecnológicas garante
ao mercado de seguros diversos outros benefícios,
sejam financeiros, operacionais ou de segurança,
como, por exemplo, a redução de fraudes e de
prejuízos, economia de materiais com os arquivos
na nuvem, redução de estoque, além de endossar
a fidelização de clientes ao proporcionar uma
experiência rápida e positiva.
É importante mencionar, também, a chegada
das insurtechs, fintechs e startups, que trouxeram
ao mercado de seguros uma grande revolução,
com produtos e serviços que simplificam a jornada
do usuário e aumentam a competitividade do
setor, levando as seguradoras a buscar cada vez
mais inovação para se diferenciar da concorrência.
Ao final, o principal beneficiado é o cliente, que
passa a ter uma ampla gama de opções e serviços
diferenciados para atender a sua necessidade.
Quem também colabora para amplificar as vantagens do consumidor é o Open Insurance. Com a
implementação deste novo modelo, haverá maior
transparência no compartilhamento de dados e,
consequentemente, mais competitividade no setor.
Assim, os segurados passam a ter mais clareza
para a tomada de decisão e isso exigirá das seguradoras uma virada tecnológica em seus processos,
uma vez que será necessário implantar serviços
inovadores, seguros e, claro, com foco total na experiência do usuário. Afinal, a competitividade
que já é grande, tende a aumentar, não deixando
margem para erros. Desta forma, não é possível
imaginar a utilização de qualquer ferramenta que
não seja tecnológica nos processos deste mercado.
Não há mais espaço para
o analógico. Portanto, todos os segmentos, em especial o de seguros, precisam realizar a transformação digital, em todos os canais, proporcionando uma experiência omnichannel aos
Carlos Chavarría é CEO de
seus clientes, sempre
empresa especializada em
com foco no usuário e
biometria, soluções digisua usabilidade.
tais e segurança

Por que o crédito para a baixa
renda transforma uma sociedade?
Denis Correia
O mercado de crédito se transformou nos últimos
20 anos. O velho e famoso carnê e o cheque prédatado deram espaço para o cartão de crédito, que
se tornou um dos meios de pagamento mais utilizados
pelos brasileiros após o fim da inflação, com o Plano
Real, no final da década de 1990. A chegada da tecnologia nas décadas seguintes trouxe grandes avanços para o sistema financeiro, incluindo o acesso a
esse tipo de ferramenta pela população de baixa
renda. Por outro lado, o contingente que se encaixa
nesse cenário não para de crescer. De acordo com
a pesquisa A Nova Classe Média, feita pelo Centro
de Políticas Sociais da FGV, pela primeira vez, mais
da metade da população brasileira está na classe C
(51,89%), o que corresponde a cerca de 100,5
milhões de brasileiros.
Essa deficiência abriu espaço para outras empresas
do mercado financeiro olharem com atenção para
essa demanda. Conhecendo bem o público, é possível
transformar os “piores clientes” para os bancos tradicionais nos melhores clientes para outras instituições
financeiras, fazendo valer a premissa de que toda
história merece crédito. há ainda alguns pontos
que valem reflexão: nos meados dos anos 2000,
houve um boom das commodities e, para alavancar
o PIB, a estratégia adotada na época foi incentivar
a concessão de crédito, principalmente para a
baixa renda. Chegamos a ver concessionárias vendendo veículos sem entrada, com prazo de até 72
meses para o pagamento. Os financiamentos imobiliários também ganharam prazos maiores, assim
como os parcelamentos nos cartões de crédito.
No entanto, a ressaca chegou e cobrou a conta.
hoje, o cenário é assustador: das 110 milhões de
pessoas economicamente ativas no Brasil, cerca de
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

65 milhões estão com o nome restrito por conta de
problemas com a inadimplência. Mas eu enxergo
esse quadro de uma forma diversa: não acredito
que essas pessoas são más pagadoras. Em geral,
durante esse percurso houve uma grande perda de
renda, o que dificulta a saldar esses compromissos.
Durante a cobrança, é possível encontrar pessoas
contando que tiveram que parar de pagar a fatura
do cartão por conta das despesas como a morte de
um ente querido, a perda do emprego que garantia
o sustento da casa, entre tantas outras histórias. É
preciso pensar em novas formas de auxiliá-los a
resolver o seu problema, seja por meio de acordos
ou parcelamento de faturas.
São pessoas que usam o cartão de crédito não
para adquirir um bem mais caro, como uma TV ou
geladeira, mas sim para colocar comida dentro de
casa. São sonhos básicos, que vão desde a possibilidade de compra de um bolo de R$ 70 para cantar
parabéns para o filho, como a compra de insumos
para produzir bolos caseiros para venda.
Acredito que ainda temos um longo caminho
a percorrer. O brasileiro precisa de crédito para
impulsionar seus sonhos, seus negócios e sua
vida - e o parcelamento sem juros, por exemplo,
é algo que só existe no Brasil. Vamos assistir
ainda um grande avanço do PIX, com o PIX
parcelado chegando
como mais uma alternativa para ajudar essa
camada da população.
A tecnologia irá trazer
novas transformações
para a forma de analiDenis Correia é CEO de
sar o crédito e isso trará
empresa de serviços finanainda mais inclusão.
ceiros
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CARTA DO LEITOR

Direito de manifestar
Sempre defendi que as pessoas têm que dizer o
que pensam, protestar quando acham algo errado,
defender seus ideais, sejam eles quais forem. Mas
ir para a rua porque não aceitou o resultado de
uma eleição passa de uma piada de mau gosto, é
uma estupidez. Eu indico procurar um bom livro
de história para ver os horrores da ditadura que
assumiu o poder em 64 antes de defender golpe.
Bárbara Garcia
Londres, Inglaterra

CONTA PONTO

{

Esse dinheiro não irá
para o Tesouro. Irá para
a Secretaria de
Infraestrutura. A
Secretaria de Economia
não verá nem o cheiro
desse recurso. Vai ter
conselho constituído por
vocês, que vai direcionar
o que deve ser feito com
essa verba, para que não
tenha dúvida de que
governo cumpriu o
compromisso que foi
acertado de
investimentos. O dinheiro
não é pra ser usado para
outra ﬁnalidade”
Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás, ao falar nesta segunda-feira
(7) com representantes do agronegócio goiano sobre a criação da Secretaria de Estado da Infraestrutura,
que terá como titular Pedro Sales,
que preside a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)
e a Agência Goiana de Habitação
(Agehab). Além da pasta da Infraestrutura, Caiado deve criar outras
duas secretarias, de Planejamento e
a de Emprego e Renda, na reforma
administrativa que será proposta à
Assembleia Legislativa no início de
2023. Sobre a contribuição da produção agropecuária no Estado, o governador afirmou que a ideia é
arrecadar de R$ 700 milhões a R$ 1
bilhão por ano e destinar o recurso
ao setor de infraestrutura.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a secretaria de estado de agricultura, Pecuária e abastecimento (seapa) aproveitou
o clima da Copa do Mundo do Catar para
lançar um álbum de figurinhas próprio,
com times ligados ao campo, na chamada
“Copa do Mundo do agro Goiás 2022”
(agro World Cup Goiás 2022). a ação de
marketing nas redes sociais visa divulgar o
agro goiano. “achei o máximo essa ideia”,
comentou o leitor.
Joaquim Fernando

M

@ohoje
a equipe do presidente eleito Luiz inácio
Lula da silva (PT) tem planos de revogar diversas portarias e decretos publicados na
gestão de Jair Bolsonaro (PL) e que facilitaram o acesso a armas de fogo. segundo
fontes ligadas ao candidato eleito, o objetivo é iniciar o “revogaço” já na primeira semana de 2023. “Hoje os CaCs meteram
bala na polícia”, citou o leitor.
Jakson Perdigao (@jaksonperdigao)

N

@jornalohoje
o Governo de Goiás anunciou investimento
de r$ 110 milhões no subsídio para o transporte coletivo na região Metropolitana de
Goiânia (rMG) no ano que vem. Com isso,
o preço da passagem, que está r$ 4,30 há
quatro anos, permanecerá. “Bom demais
esses investimentos, estamos chegando no
transporte ideial”, disse a leitora.
Luana Sintra (@sintra_luana)
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Dívida do Estado cai 19% e passa
a responder por 32,9% da receita
Indicador chegou ao menor nível desde abril deste ano

Expectativa do
mercado para
abertura de vagas
de emprego recua
Apesar de uma breve redução do desemprego no
país, puxado especialmente pelos trabalhos de baixa
qualidade, o mercado tem reduzido as expectativas
para aberturas de novas vagas para o final do ano e
início do próprio exercício. um dos fatores que impactam
nessa decisão é o aumento da previsão para inflação.
O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 4
pontos de setembro para outubro deste ano. Com isso,
o indicador chegou a 79,8 pontos, o menor nível desde
abril deste ano (79,5 pontos).
O índice, divulgado pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), busca antecipar tendências do mercado de trabalho
para os próximos meses, com base em entrevistas com
consumidores e empresários da indústria e serviços.
Seis dos sete componentes do Iaemp tiveram queda,
com destaque para tendência dos negócios, emprego
previsto e situação atual dos negócios da indústria.
Segundo o economista da FGV Rodolpho Tobler, “a
desaceleração da economia parece já entrar no radar e
influenciar as expectativas sobre o mercado de trabalho
nos próximos meses. Não é possível descartar novas
quedas nos próximos resultados, dado que o cenário
macroeconômico ainda é desafiador e a recuperação
econômica tende a perder força na virada para 2023”.

Inflação

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,61% para
5,63% para este ano. Para 2023, a projeção da inflação
ficou em 4,94%. Para 2024 e 2025, as previsões são de
inflação em 3,5% e 3%, respectivamente.
A previsão 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 de 2% e o superior de 5%.
Da mesma forma, a projeção do mercado para a inflação de 2023 também está acima do teto previsto.
Para 2023 e 2024, as metas fixadas são de 3,25% e 3%,
respectivamente, também com os intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, para 2023 os
limites são 1,75% e 4,75%.
Em setembro, houve deflação 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 outubro, o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo-15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação, também
teve aumento de 0,16% . Os dados consolidados de
outubro serão divulgados na quinta (10) pelo IBGE. (ABr)
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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3103/0222- 1° Leilão e nº 3104/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos 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, estará à disposição dos interessados de 25/11/2022 até 04/12/2022, no primeiro
leilão, e de 09/12/2022 até 19/12/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP e
no escritório do leiloeiro, Sr. JOSÉ LUIZ DONIZETE DA SILVA, no endereço Rua Visconde de
Itaboraí, 433/441, Vila Azevedo, São Paulo/SP – CEP 03308-050, telefones (11) 3525-6591, (11)
96789-2037 ou (11) 99708-0465. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 17:00hs
(Site: https://www.siteleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 05/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: https://www.siteleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

O crescimento vigoroso das disponibilidades líquidas de caixa, o incremento
acumulado pelas receitas líquidas e o
processo de consolidação e adiamento
de obrigações financeiras frente à união,
como resultado do enquadramento de
Goiás no Regime de Recuperação Fiscal
(RRF), produziram uma redução significativa nos níveis de endividamento do
Estado. A evolução bastante positiva
nesta área assegurou, desde setembro
passado, a classificação B na avaliação
de sua capacidade de pagamento pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
um nível acima da “nota” conferida a
Goiás até então. A “nota” mais recente
autoriza o governo estadual a realizar
operações de crédito com o aval da união.
Os dados do portal Goiás Transparente
(www.transparencia.go.gov.br) mostram que
o saldo da dívida líquida estadual registrou
queda de 19,08% entre agosto do ano passado
e o mesmo mês deste ano, saindo de R$
14,806 bilhões para R$ 11,981 bilhões, numa
redução equivalente a praticamente R$
2,825 bilhões no período – algo como 7,76%
da receita líquida realizada nos 12 meses
encerrados em agosto de 2022. A propósito,
houve melhora expressiva na relação entre
dívida e receita corrente líquida, que encolheu em 16,93 pontos de porcentagem
também no intervalo de 12 meses.

BALANÇO
t

2 um terceiro fator, igualmente sensível, ajuda a entender o comportamento
mais recente da dívida estadual. As disponibilidades
de caixa do Estado, descontados os saldos de restos a
pagar processados, depósitos restituíveis e receitas
vinculadas a despesas determinadas, experimentaram um crescimento de
nada menos do que 52,21%
entre agosto do ano passado e o mesmo mês deste
ano. Em valores nominais,
os recursos disponíveis em
caixa saltaram de R$ 7,766
bilhões para quase R$
11,820 bilhões, o que correspondeu a um acréscimo
de R$ 4,054 bilhões.
2 Essa variação mais do
que compensou a variação
de 5,43% registrado pelo
estoque da dívida consolidada bruta, que avançou
de R$ 22,574 bilhões para
R$ 23,801 bilhões (quer dizer, R$ 1,227 bilhão a mais).
Mesmo essa variação ficou
distante da inflação acumulada nos 12 meses encerrados em agosto deste
ano, já que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anotou

Em agosto do ano passado, o saldo da dívida líquida havia correspondido a 49,84%
da receita líquida, percentual reduzido para
32,91% no oitavo mês deste ano. A evolução
das receitas certamente contribuiu para a
melhora nos níveis de endividamento, com
alta de 22,6% quando considerado o mesmo
intervalo. Na aferição do relatório resumido
da execução orçamentária, as receitas correntes líquidas avançaram de quase R$
29,707 bilhões nos 12 meses finalizados em
agosto de 2021 para algo muito próximo de
R$ 36,422 bilhões no período de 12 meses
imediatamente seguinte, registrando um ganho de praticamente R$ 6,715 bilhões.

Limites

A depender do limite considerado, a
dívida do Estado poderia variar entre
180% e 200% de sua receita corrente líquida, sem que esses valores pudessem
afrontar a legislação aplicada ao setor fiscal. A dívida líquida, a se considerar aqueles
percentuais, poderia variar de R$ 65,540
bilhões a R$ 72,822 bilhões, ou seja, algo
entre 5,47 e 6,08 vezes seu saldo atual.
Evidentemente, uma elevação desse porte
tornaria mais crítica a gestão das contas
fiscais, gerando despesas com juros muito
mais elevadas e comprometendo recursos
que hoje o Estado tem direcionado para
investimentos, por exemplo.

variação de 8,73%. Ou seja,
na verdade, mesmo a dívida
bruta experimentou redução em termos reais, depois
de descontada a inflação,
de quase 3,0% em números
aproximados.

2 As taxas muito modestas

de crescimento da dívida
bruta parecem relacionadas
às medidas de renegociação
e recomposição de dívidas
antigas, trocadas por novos
compromissos sob condições mais favoráveis, incluindo operações contempladas pelo Regime de Recuperação Fiscal. Mas também sofrem influência combinada do resultado primário muito positivo, a despeito de sua redução recente,
e do tombo registrado pelo
pagamento líquido de juros.

2 Nos primeiros oito me-

ses deste ano, como já detalhado neste espaço, o Estado acumulou um superávit primário de R$ 2,596 bilhões, antes de considerados
os gastos com juros, numa
queda de 22,23% frente a
igual período do ano passado. Mas as despesas líquidas com juros despencaram
66,79% na comparação en-

tre janeiro e agosto deste
ano frente aos oito meses
iniciais de 2021, encolhendo
de pouco mais do que R$
1,020 bilhão para apenas
R$ 338,828 milhões.

2 Na ponta passiva (ou
seja, “devedora”), o gasto
bruto com juros registrou
variação de 2,1% na mesma
comparação, saindo de R$
1,137 bilhão para R$ 1,161
bilhão. Mas as receitas com
juros, encargos e variações
monetárias (na ponta “credora”) anotaram salto de
603,92%, escalando de R$
116,839 milhões para R$
822,455 milhões.
2 Mesmo honrando os juros, o Estado ainda registrou superávit nominal de
R$ 2,257 bilhões entre janeiro e agosto deste ano,
num recuo de 2,61% em relação ao saldo positivo de
R$ 2,318 bilhões acumulado
nos mesmos oito meses de
2021, por conta da diminuição do resultado primário.
A queda no superávit nominal foi proporcionalmente menor exatamente por
conta da retração nas despesas líquidas com juros.
(Especial para O Hoje)

Poupança tem retirada líquida
de R$ 11,01 bilhões em outubro
Mesmo voltando a render
mais que a inflação, a aplicação financeira mais tradicional
dos brasileiros continua enfrentando a fuga de recursos.
Em outubro, os investidores
sacaram R$ 11,01 bilhões a
mais do que depositaram na
caderneta de poupança, mostrou o Banco Central (BC). A
retirada líquida (saques menos
depósitos) é a maior para o
mês desde o início da série
histórica em 1995.
Com o desempenho de outubro, a poupança acumula
retirada líquida de R$ 102,08
bilhões nos dez primeiros meses do ano. Essa também é a

maior retirada acumulada
para o período desde 1995.
Em 2022, a caderneta registrou captação líquida (mais
depósitos que saques) apenas
em abril, quando o fluxo ficou
positivo em R$ 3,51 bilhões.
Nos demais meses, as retiradas
superaram os depósitos, num
cenário de inflação e endividamento altos. Os rendimentos voltaram a ganhar da inflação por causa dos aumentos
da taxa Selic (juros básicos da
economia), mas outras aplicações de renda fixa são mais
atraentes que a poupança.
Em 2020, a poupança tinha registrado captação lí-

quida (depósitos menos saques) de R$ 166,31 bilhões.
Contribuíram para o resultado a instabilidade no mercado de títulos públicos no
início da pandemia de covid19 e o pagamento do auxílio
emergencial, depositado em
contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal.
A retirada líquida – diferença entre saques e depósitos
– só não foi maior que a registrada em 2015 (R$ 53,57
bilhões) e em 2016 (R$ 40,7
bilhões). Naqueles anos, a forte crise econômica levou os
brasileiros a sacarem recursos
da aplicação. (ABr)
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Mendanha pode comandar Mais
Brasil, fusão de PTB e Patriota

Reprodução

Presidente
estadual do
Patriota assumirá
secretaria-geral da
nova sigla na
esfera nacional
Francisco Costa
A fusão entre PTB e Patriota,
que resultará no Mais Brasil que terá o número 25 -, ainda
depende de trâmites legais
para se concretizar. Contudo,
o presidente estadual do Patriota em Goiás, Jorcelino Braga, já dá algumas possibilidades do futuro da nova legenda.
Entre elas, a presidência Gustavo Mendanha.
Ao Jornal O hoje, Jorcelino
disse que conversou com o exprefeito de Aparecida de Goiânia e candidato do Patriota ao
governo de Goiás no último
pleito sobre a permanência na
legenda. Segundo ele, Mendanha "ficou de analisar o futuro
político para tomar uma decisão". Braga, entretanto, afirmou que existe a possibilidade
de convidar o ex-gestor para
assumir a presidência estadual
do novo partido.
A sigla, porém, ainda será
formalizada. Para isso, ele explica que o processo deve levar de 2 a 3 meses. "Foi feito
um novo estatuto, que vai
para o cartório. O cartório
tem um período de aprovação.
Depois vai para o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que
também precisa aprovar. Só
aí a legenda é criada."
Na esfera nacional a situação já está mais encaminhada.
O presidente nacional do Patriota Ovasco Resende será o
líder no País. Jorcelino Braga
ficará com a secretaria-geral.
"Foi uma decisão de 50% a
50% [para os dois partidos].
Nesses primeiros dois anos se-

De acordo com o presidente estaudal do Patriota, Jorcelino Braga, Mendanha “ficou de analisar o futuro político para tomar uma decisão”
ria essa a formação."
Nesse sentido, caso Mendanha não aceite, é possível
que Braga assuma, visto que
ele fará parte da direção nacional. Jorcelino, contudo, não
confirma e argumenta que a
questão estadual ainda não foi
definida. "Teremos uma reunião nacional no próximo dia
16. O assunto será discutido
naquele momento."
Questionado se o partido
estará na base ou oposição
ao governador Ronaldo Caiado (união Brasil) - uma vez
que o PTB é aliado e o Patriota contrário -, Jorcelino
não antecipa. Segundo ele,
este assunto caberá ao novo
presidente gerir.

Fusão

A fusão com PTB, no fim
do mês passado, foi confirmada, à época, pelo próprio pre-

sidente estadual petebista,
Eduardo Macedo. Vale citar,
como o Patriota elegeu mais
nomes na Câmara Federal –
foram 4 a 1 –, uma das exigências é que os ex-deputados federais Roberto Jefferson, Cristiane Brasil e Eduardo Cunha
não façam parte da nova sigla.
Além desta junção, Solidariedade e Pros também se
uniram para superar a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como também é chamada. O intuito,
claro, é assegurar o direito
ao fundo partidário e às propagandas de rádio e TV.
Nota assinada pelo goiano
Eurípedes Júnior, presidente
do Pros, e pelo líder do Solidadirade, o deputado federal
Paulinho da Força, afirma
que “a junção proporcionará
um partido forte em todo o
Brasil, capaz de agregar for-

ças políticas que comunguem
dos princípios democráticos
e cuidado social”.

Cláusula de barreira

Neste ano, 23 siglas conseguiram assentos na Câmara
Federal. Contudo, do montante,
somente 13 partidos conseguiram alcançar a cláusula de desempenho (ou de barreira), ou
seja, alcançaram os requisitos
para garantir o Fundo Partidário e o tempo de TV.
há, ainda, outra questão.
Enquanto 13 cumprem a
cláusula, 4 só a alcançaram
porque estão federados. 6,
como já citado, não cumprem, mas conseguiram eleger deputados; e nove não
chegaram a Câmara Federal.
Ou seja, dos 32 partidos no
País, 15 não terão acesso aos
recursos públicos.
A cláusula de barreira, con-

forme legislação, afirma que
os partidos precisam ter, pelo
menos, 2% dos votos válidos
nacionais para a Câmara dos
Deputados, distribuídos em,
pelo menos, nove estados e no
Distrito Federal. É isso, ou eleger 11 deputados federais em
um terço dos Estados (e DF).
As federações se enquadram neste requisito. Contudo, precisam atuar como uma
única sigla. A federação PT,
PV e PCdoB, por exemplo,
teve 80 representantes eleitos. A do PSDB e Cidadania,
18; enquanto a do PSOL e
Rede, 14. Os demais partidos
que cumpriram a “meta” de
congressistas foram: PL (99),
união Brasil (59), PP (47), PSD
(42), MDB (42), Republicanos
(41), PDT (17), PSB (14), Podemos (12) e Avante (7) – por
causa da regra dos 2%. (Especial para O Hoje)

QUESTIONAMENTOS

PF deve ouvir Marcos Cintra por fake news sobre urnas
O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou neste domingo que a Polícia Federal (PF), ouça em até 48 horas, o questionamento que o
ex-secretário da Receita Federal fez a respeito da apuração
das eleições 2022.
A decisão do ministro se
deu no inquérito que apura a
existência de milícias digitais
antidemocráticas. Moraes, que
também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
proibiu Cintra de publicar,
promover, replicar e compartilhar ataques e notícias falsas
sobre o processo eleitoral brasileiro, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de
descumprimento.
Na mesma decisão, Moraes também deu prazo de
duas horas para que o Twitter
bloqueasse a conta de Cintra
na plataforma e uma multa
diária de R$ 100 mil se a determinação não fosse cumprida. O perfil do candidato
a vice-presidente na chapa
de Soraya Thronicke (união
Brasil) foi suspenso na tarde
deste domingo.
Ao acessar o perfil de Cintra
na rede social, o usuário se
deparava com a seguinte mensagem: “A conta de Marcos

Leo Pinheiro

Cintra foi suspensa no Brasil
em resposta a uma demanda
legal”. Na decisão, o ministro
afirma que o ex-secretário da
Receita Federal “utiliza as redes
sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral,
bem como o próprio Estado
democrático de Direito, o que
pode configurar, em análise
preliminar, crimes eleitorais”.

Inquérito

Marcos Cintra usou seu
perfil no Twitter, neste sábado (5), para questionar o
TSE a respeito da apuração
das eleições presidenciais de
2022. “Verifiquei os dados do
TSE e não vejo explicação
para o JB ter zero votos em
centenas de urnas.”
“há outras centenas, senão milhares de urnas com

votações igualmente improváveis. Curiosamente, não há
uma única urna em todo o
país onde Bolsonaro tenha
100% dos votos”, escreveu.
“Se há suspeita em uma única
urna, elas recaem sobre todo
o sistema.” Cintra fez uma
sequência tuítes afirmando
que dúvidas sobre o sistema
eleitoral são legítimas e que
ele não acredita que o TSE

O prazo máximo
determinado para
o contato com o
ex-secretário da
Receita Federal
foi de 48 horas

seja cúmplice de algum esquema fraudulento.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, alegou que a
postagem de Cintra impõe a
adoção de “medidas que restrinjam a divulgação de conteúdo falso – eminentemente
antidemocrático –, em evidente
violação à liberdade de expressão”. (Mariana Fernandes, especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

O Zero Um

É consenso no clã que o senador
carioca Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é natural herdeiro do pai, do bolsonarismo,
e potencial candidato a presidente da
República em 2026. hoje, é o único
nome de direita, que tem bom trânsito
suprapartidário no Congresso, e perfil
mais conciliador – ao contrário do
presidente. há oposição entre aliados.
Para estes, Jair Bolsonaro ainda é o
nome para a próxima eleição. Mostrou
que tem espólio eleitoral forte. Claro,
se tiver caminho livre para a candidatura, sem problemas com a Justiça.

Ex-deputado está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro

STF rejeita habeas
corpus protocolado
em nome de
Roberto Jeﬀerson
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin negou habeas corpus protocolado em
nome do ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso
por atirar contra policiais federais que cumpriam
um mandado de prisão contra ele.
Na decisão, Fachin não analisou o pedido de liberdade e entendeu que o recurso era incabível por
razões processuais, entre eles, não ter sido solicitado
pela defesa de Jefferson. O pedido foi protocolado
por um advogado de Tupã (SP).
No dia 27 de outubro, Jefferson foi preso em flagrante
pela Polícia Federal (PF) após oferecer resistência ao
cumprimento de mandado de prisão decretado pelo
ministro Alexandre de Moraes. O mandado foi expedido
depois que o ex-parlamentar publicou um vídeo na internet no qual ofendeu a ministra Cármen Lúcia com
palavras de baixo calão.
Antes de ser preso em sua casa, no município de Comendador Levy Gasparian (RJ), Jefferson deu tiros de
fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram
ao local. Em função do episódio, ele foi indiciado pela
PF por quatro tentativas de homicídio.
O indiciamento é referente aos dois agentes que
ficaram feridos com estilhaços ao tentar cumprir
mandado de prisão e outros dois que estavam numa
viatura, mas não foram atingidos. Jefferson está no
presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Vaga de Zanin
Fator ambiental

A ex-ministra Marina Silva é a aposta do
staff do presidente eleito, Lula da Silva (PT),
para retornar ao Ministério do Meio Ambiente.
Com um desafio imenso na Amazônia: acabar
com garimpo, com desmate de madeireiros e
pecuaristas, com a biopirataria etc. No front
pela floresta, além da possível criação de uma
universidade da biodiversidade, estima-se a
volta do Programa Bolsa Verde, um auxílio mensal como bônus para ribeirinhos e lavradores
manterem a floresta em pé. Lula deu a dica no
discurso da vitória domingo passado. Marina
terá a ajuda do vice-presidente eleito Geraldo
Alckmin, que tem estudado o tema meio ambiente & agro. Ele, a potencial ministra e o presidente eleito serão o trio que representará o
Brasil no cenário internacional sobre o tema,
para recuperar a imagem do Brasil no exterior.

Deu Cacique Barba

A política desastrosa do presidente Bolsonaro na Fundação Nacional do Índio, cuja
gestão de um delegado federal não recebe lideranças para diálogo e virou uma “portinha”
no Governo, reverberou nas aldeias nos rincões
do Brasil. Na Terra Indígena urubu Branco,
no Mato Grosso, só para um exemplo, Bolsonaro não teve um voto sequer no 2º turno. Foram 383 votos para Lula, e 1 nulo.

Não é dúvida para ninguém no
metiê próximo de Lula da Silva que a
primeira vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, em maio, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski,
será para Cristiano zanin, o seu advogado. Lula repetirá o ato que levou
Antonio Dias Toffoli ao Poder.

Fora de cena

Atores que fizeram fama na TV e
nas redes sociais tentaram, mas viram que curtidas não se convertem
em votos. A global Lucélia Santos
(PSB-RJ) disputou para deputada federal e obteve insuficientes 10.867
votos. Gustavo Mendes (PT-MG), o
que imita Dilma Rousseff na internet,
também tentou a Câmara e obteve
só 18.634 votos.

Jogos da Transição

O PL de Valdemar da Costa Neto
deve retomar o Ministério dos Transportes no Governo Lula. Simone Tebet
deve assumir a Agricultura. O Republicanos será chamado na transição.
O partido negociava com Bolsonaro a
recriação do Ministério do Esporte,
que comandou sob Dilma e Temer.
Leva a pauta ao PT, e oferece a bancada
no Congresso. (Especial para O Hoje)

Governo Lula causa ceticismo
no setor do agronegócio goiano
Ainda com o fantasma do MST,
braço político do PT no campo, setor
anda preocupado com os próximos
quatro anos de governo petista
Yago Sales
Diante dos quatro anos do
terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o setor
do agronegócio em Goiás se
manifesta mais afável, sob o
argumento de respeito às urnas, embora ainda haja uma
gleba de insatisfeitos atrapalhando o fluxo nas rodovias
em todo o País. Alguns representantes da área, em reunião
com Ronaldo Caiado sobre a
produção agropecuária, demonstraram preocupação com
o governo Lula.
Eles se mostram confusos
ou preocupados com a possibilidade de o Partido dos Trabalhadores promova algum
tipo de problema aos produtores rurais, como o empoderamento de membros do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST) que, recentemente,
tinha o protagonismo na ocupação de terras improdutivas,
se tornando a face azeda da
gestão petista desde 2003.
Conforme a jornalista Fabiana Pulcineli, do O Popular,
na reunião com Caiado os produtores disseram coisas do tipo
“o ano vai ser difícil por causa
das invasões de terra promovidas pelo PT”. Nas falas, um

deles ainda disse: “O momento
é crítico de avanço do comunismo nos meios de comunicação e na educação”.
Com o incentivo de agricultores, até esta segunda-feira (7),
havia 30 pontos obstruídos. A
Polícia Militar usou até gás lacrimogêneo para cumprir ordens judiciais para a liberação
das vias. Tinha interrupção em
Bonfinópolis, Nazário, São Luís
de Montes Belos, Nerópolis,
Quirinópolis (em quatro rodovias), Santa helena de Goiás,
São João da Paraúna, Chapadão
do Céu, Caçu, São Miguel do
Araguaia (em duas rodovias),
Mozarlândia e Montes Claros.
Também tiveram os atos antidemocráticos em Inhumas, Caldas Novas, Goianésia, Pires do
Rio, Montividiu, São João
D’Aliança e Cidade de Goiás.
A reportagem do jornal O
hOJE apurou que a maioria
dessas manifestações foi incentivada e até financiada por
produtores rurais que veem
no ato uma forma de frear o
rito democrático e evitar a posse de Lula por meio do argumento - falso, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
- de que houvera fraude durante o processo eleitoral.
um produtor rural de Rio

Representantes do agronegócio demonstraram preocupação com o governo Lula em reunião com Caiado
Verde afirmou à reportagem
que o principal medo é de
que Lula possa tentar “uma
vingança” contra o proprietário de terra. “Esse homem é
amargo. A gente sabe que uma
pessoa com ódio pode fazer
coisas cruéis com aqueles que
o criticaram”, diz, sem dar
qualquer pista de algo que
possa ser desabonado.
uma proprietária de terra
na Região Metropolitana de
Goiânia esperou três dias para
decidir comentar o resultado
das eleições. “Tenho medo de
petista. Já tomaram terras da
minha família para dar para
esse povo do MST. Mas se
Deus quiser vão provar essas

fraudes e nosso presidente
Jair Messias Bolsonaro vai ter
mais quatro anos para não
deixar esse Lula assumir”, comenta, antes de confessar que
contribuiu com uma banda
de boi para um dos trechos
que foi parado por bolsonaristas. “Melhor fazer agora do
que depois”, afirma, antes de
desligar e quase implorar para
não ser identificada. “Sabe
como é, comunista persegue
a gente. E vão até tirar as minhas armas para me proteger
de invasores.”
um prefeito que administra uma cidade na Região Sudeste de Goiás transmite um
recado ao governo Ronaldo

Caiado. “Espero que ele esteja
ciente de qualquer tentativa
de maldade do Lula contra
nós. A gente trabalha dia e
noite para levar comida para
as pessoas, exportamos, e não
podemos perder tudo de uma
hora para outra. Eu li esses
dias que o PT tem plano de
tomar nossas terras para entregar para o MST”, diz, mostrando um link com uma notícia fartamente desmentida
por agências de checagens.
“Isso é verdade. Minha família
do Mato Grosso também está
atenta com essa informação.
Foi minha sobrinha, que é advogada, que mandou para
nós.” (Especial para O Hoje)
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Um grande joGo
Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Mesmo não
vencendo, Eduardo
Souza diz que
Atlético fez
boa partida
contra o Fortaleza
Breno Modesto
No último domingo (6), o
Atlético Goianiense viu sua situação no Campeonato Brasileiro ficar ainda mais complicada. Jogando fora de casa, o
time comandado pelo técnico
interino Eduardo Souza empatou em 1 a 1 com o Fortaleza
e se aproximou ainda mais do
rebaixamento à segunda divisão nacional.
Após o fim da partida,
Eduardo Souza afirmou que,
pelo desempenho de seus comandados no primeiro tempo
da partida disputada na Arena
Castelão, o Rubro-Negro poderia ter feito um placar
maior, que, talvez, lhe permitisse a vitória. No entanto,
com a expulsão de Luiz Fernando, no segundo tempo, o
treinador viu o Leão do Pici
dominar as ações do jogo.
“Nós sabemos da dificuldade que é enfrentar o Fortaleza, no Castelão. É uma
equipe muito qualificada. Nós
tínhamos um acordo entre
jogadores e comissão técnica
que dizia que precisávamos
fazer um jogo desse diante
de uma grande quantidade
de torcida adversária, pois

No domingo (6), o Atlético Goianiense empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, e se complicou na luta contra o rebaixamento
vínhamos de duas decepções,
que foram as eliminações
contra São Paulo e Corinthians. E nós fizemos um grande jogo. Eu acho que, no primeiro tempo, poderíamos ter
saído com uma vitória maior.
No segundo tempo, o jogo estava equilibrado, mas acabamos tomando um gol de falta,
na qualidade individual do
Otero. É uma situação até
inusitada. Ele entrou para
bater a falta. E, depois da expulsão (do Luiz Fernando), o

Fortaleza teve o domínio do
jogo, mas nós ainda tivemos
chances, em transição. Saímos tristes pelo resultado”,
disse Eduardo Souza.
Além
do
Fortaleza,
Eduardo Souza também falou
a respeito do duelo contra o
Athletico-PR, na quarta-feira
(9). Segundo o treinador, para
que o Dragão mantenha viva
a esperança de permanecer
na primeira divisão, além de
contar com um tropeço do
Cuiabá, precisa quebrar uma

escrita negativa. Nas 16 vezes
que enfrentou o Furacão, conseguiu apenas uma vitória.
“Contra o Athletico-PR, nós
temos um retrospecto ruim. E
eu disse aos atletas que, independentemente do que acontecer, nós temos que mudar
esse retrospecto. Então, nós
vamos focados”, finalizou
Eduardo Souza.

Alteração

A partida contra o Athletico-PR, pela penúltima ro-

dada da Série A do Campeonato Brasileiro, que acontecerá nesta quarta-feira (9),
teve seu horário alterado
pela Confederação Brasileira
de Futebol (CBF). Das 20h30,
o confronto foi remanejado
para 21h30. A alteração foi
um pedido da Rede Globo,
que é a detentora dos direitos
de transmissão da competição. Os ingressos para o duelo, que custam entre 10 e 20
reais, já estão à venda. (Especial para O Hoje)

VILA NOVA

COPA DO MUNDO

Auxiliar diz que
Tigre foi melhor em
empate com o Sport

Tite divulga a lista dos 26
convocados para o Mundial

Livre de qualquer
risco de rebaixamento
desde o fim da 36ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, o Vila Nova fez, no
domingo (6), seu último jogo na edição de
2022 da competição
nacional. Cumprindo
tabela, o Colorado, que
foi comandado pelo
auxiliar técnico Anderson Valiñas, já que
Allan Aal estava suspenso, empatou em 0
a 0 com o Sport, no
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Após o término do
confronto, Valiñas
demonstrou satisfação com a atuação da
equipe vilanovense,
que teve vários jogadores reservas. Além
disso, o auxiliar disse
que, pela superioridade dentro da partida, quem parecia
estar
disputando
uma vaga na Série A
era o Tigre, e não o
Leão, que entrou em
campo ainda com
chances de acesso à
primeira divisão.
“Nós não encaramos o jogo como um
amistoso. Com mérito, conseguimos (de
forma antecipada) o
nosso objetivo na
competição, que era
não ser rebaixado.
Mas esse grupo criou
uma mentalidade
vencedora. E, nesse
jogo contra o Sport,

parecia que éramos
nós que estávamos jogando pelo acesso. Foi
um jogo em que, a
todo momento, nós
fomos melhores que
o Sport. Mesmo quando eles ainda estavam
com 11 jogadores, nós
fomos melhores. Eu
acho que pelo desconforto que criamos neles durante a partida,
eles foram “perdendo
a cabeça” e ficaram
desequilibrados. Mas
temos um grupo que
precisa ser valorizado. Demos minutagem a alguns jogadores. E isso é importante. Os que jogaram, mostraram que
têm condições de estar entre os 11 (titulares)”, disse Anderson Valiñas.
Com o fim da Segundona, o Vila Nova
mantém seu foco única e exclusivamente
na Copa Verde, onde
busca o título inédito.
Na quarta-feira (9), o
Colorado enfrenta o
Brasiliense, fora de
casa, no primeiro
jogo da semifinal da
competição regional.
O duelo acontecerá
às 20h, no Estádio
Elmo Serejo Farias,
popularmente conhecido como Serejão ou
Boca do Jacaré, em
Taguatinga, no Distrito Federal. (Breno
Modesto, especial
para O Hoje)

Lucas Figueiredo/CBF

Restando menos de duas
semanas para o início da Copa
do Mundo, o técnico Tite
anunciou a lista dos 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira no Mundial. Os
nomes foram anunciados no
início da tarde desta segunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Dentre os 26 atletas lembrados por Tite, o nome que mais
motivou debates nas redes sociais foi o do lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, que,
atualmente, defende o Pumas,
do México. De acordo com o
treinador, a escolha pelo jogador foi um prêmio à sua qualidade técnica individual, e ao
seu aspecto físico e mental. No
restante, nenhuma novidade.
O grande desfalque da convocação foi o meia Philippe
Coutinho, de 30 anos, que defende o Aston Villa, da Inglaterra. O atleta se lesionou durante um treinamento do clube inglês e nem sequer foi
relacionado para a partida
contra o Manchester united,

Lista com os 26 convocados à Copa do Mundo foi revelada nesta segunda (7)
no último domingo (6), pelo
Campeonato Inglês.
O início da preparação para
a disputa do torneio acontece
na próxima segunda-feira (14),
quando os jogadores se reunirão em Turim, na Itália, para
um breve período de treinamentos. A viagem para Doha,
no Catar, está marcada para o
dia 19, cinco dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, que será contra a Sérvia,
às 16h, de Brasília.

Na fase de grupos, a Seleção Brasileira ainda enfrentará a Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro. Contra Sérvia e Camarões, os duelos serão no Lusail
Stadium, na cidade de Lusail.
Já contra a Suíça, o confronto
será no 974 Stadium, que fica
em Doha. Além da estreia, o
Brasil jogará às 16h contra
Camarões, e, às 13h, contra a
Suíça. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

ConvoCados para a Copa do Mundo
Goleiros

ZAGueiros

Alisson - liverpool

Militão - real Madrid

ederson - Manchester City
Weverton - Palmeiras

everton ribeiro - Flamengo

Marquinhos - PsG

AtACANtes

thiago silva - Chelsea

Neymar - PsG

Bremer - Juventus

Vinicius Júnior - real Madrid
Antony - Manchester united

lAterAis
Danilo - Juventus
Alex sandro - Juventus
Daniel Alves - Pumas
Alex telles - sevilla

Meio-CAMPistAs

rodrygo - real Madrid

Bruno Guimarães - Newcastle

raphinha - Barcelona

Casemiro - Manchester united

richarlison - tottenham

Fabinho - liverpool

Pedro - Flamengo

Fred - Manchester united

Gabriel Jesus - Arsenal

Paquetá - West Ham

Gabriel Martinelli - Arsenal
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O conselho técnico do Campeonato Goiano de 2023 foi realizado nesta segunda-feira (7) com mudanças no modelo da competição

Federação Goiana de Futebol

Fórmula definida
Breno Modesto
Pouco mais de uma semana após a última rodada da
Divisão de Acesso, que definiu
os dois clubes que subiram
para a primeira divisão estadual, a Federação Goiana de
Futebol (FGF) realizou, nesta
segunda-feira (7), o conselho
técnico da próxima edição do
Campeonato Goiano, que começará no dia 11 de janeiro.
Com representantes de 11
dos 12 clubes que disputarão
o Goianão, ficou decidido que
o torneio será disputado em
um novo formato a partir da
próxima temporada. Diferentemente do que aconteceu nos
últimos anos, onde as equipes
eram divididas em dois grupos de seis, o campeonato do

FGF realiza conselho técnico e define novo
formato para o Campeonato Goiano

ano que vem não terá grupos.
Na primeira fase, todos se enfrentam, o que também não
vinha acontecendo.
Para o mata-mata, não há
mudança. Eles seguirão sendo disputados em três fases:
quartas de final, semifinal e
final. Em todas elas, os clubes
farão jogos de ida e volta,
com os melhores classificados decidindo em casa. Como
não há mais a divisão por
grupos, os oito melhores da
primeira fase avançam para
as quartas de final, onde os
melhores classificados en-

frentarão os piores classificados. Na reunião, foi sugerido o benefício de dois resultados iguais para classificar o melhor colocado nos
duelos das quartas de final,
mas a proposta acabou não
sendo aceita.
Nos 11 jogos da primeira
fase, metade dos clubes fará
um jogo a mais em seus domínios. Os seis melhores classificados da última edição do
Campeonato Goiano terão o
direito de realizar uma partida a mais em seus respectivos estádios, enquanto que

os quatro piores de 2022, aliados ao Inhumas e ao Goiânia,
que vieram da segunda divisão, terão cinco partidas
como mandante.
Mesmo sem a divulgação
da tabela de jogos, ficou préestabelecido o mando de campo dos três principais clássicos
da primeira fase. O duelo entre
Atlético e Goiás acontecerá no
Estádio Antônio Accioly. O Esmeraldino será o mandante
do clássico contra o Vila Nova.
Por fim, o Tigre receberá o
Dragão, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Para a primeira rodada,
ficou definido que, quem
não for enfrentar Atlético
Goianiense, Goiás e Vila
Nova, fará sua estreia no
dia 11. Já o restante estreia
no dia seguinte. Cada um
dos 12 clubes poderá inscrever seus jogadores para
a primeira fase até a oitava
rodada. No mata-mata, as
equipes poderão inscrever
mais dois jogadores.
Outra novidade é que, a
partir de 2023, o uso do VAR
está liberado. Para que o aparelho seja utilizado, caberá
ao clube mandante optar e
custear sua utilização. Nos
últimos anos, o instrumento
foi usado apenas em alguns
casos, como em finais. (Especial para O Hoje)
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Mês de outubro movimentou
lojas de decoração superando o
comércio dos últimos dois anos

Natal projeta
movimentar 12% nas
vendas do comércio geral
Arquivo / O Hoje

O mercado espera
no Brasil, em geral,
um aumento de 2,1%
nas vendas neste Natal
em comparação com a
mesma data de 2021
Alexandre Paes
Parece muito cedo, mas as lojas de
decoração estão com estoque preparado
para a época mais esperada do ano. Em
cada canto tem um enfeite mais lindo
que o outro, e faltando apenas 47 dias
para o Natal, o comércio promete aquecer ainda mais o setor. De acordo com
a Associação Brasileira do Varejo (ABV),
a expectativa é que as vendas aumentem
até 12% no segundo semestre de 2022,
em relação a janeiro e junho deste ano.
Após o Dia das Crianças, empreendimentos como shoppings investem
tudo na decoração e divulgação das
vendas de Natal. Para o comércio é o
grande período do ano, assim esses espaços conseguem aproveitar por mais
tempo a data. Com uma demanda grande, o negócio que trabalha com locação
e venda de itens decorativos e árvores até mesmo montadas - passou a antecipar a data festiva, o que, agora, entra
no calendário da loja.
“Esperamos um crescimento entre
30% e 35% nas vendas deste ano, isso
em comparação ao mesmo período do
ano passado. Renovamos o nosso estoque, desde o início de outubro”, destacou a decoradora Alda Amâncio. Serão mais de 6 mil itens temáticos, entre
presépios, pisca-pisca, bolas decoradas,
árvores e guirlandas.
Para a proprietária da loja, Denise
Martins, as expectativas são boas, já
que efetivamente pode-se falar de póspandemia e a volta das festas de final
de ano sem maiores restrições. “Entre
as tendências para este ano estão as peças em movimento, que geralmente chamam mais atenção. Mas as decorações
como os bonecos de papai e mamãe
Noel têm sido febre”, relata a dona.

Faturamento com a
data comemorativa

O mercado espera no Brasil, em geral,
um aumento de 2,1% nas vendas neste
Natal, em comparação com o Natal de
2021. Ainda não foram divulgadas pesquisas com números monetários da projeção de vendas, mas nossa expectativa
é de que o comércio em Goiás continue
entre os dez estados que mais devem
vender nesta campanha do Natal.

Embora não exista ainda em números a estimativa de venda específica
desses produtos, a expectativa do comércio é positiva. “Fatores como o momento mais estável na economia, a liberação do 13º salário, a empolgação
do público com a Copa do Mundo e a
projeção de um Natal sem as restrições
da pandemia colaboram para elevar no
mercado a sensação de que esse fim de
ano selará de vez a retomada das vendas
pareada com os patamares pré-pandemia”, ressalta Valdir Ribeiro, presidente
da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Goiás (FCDL-GO).
A principal dica é pesquisar, comparar preços tanto em lojas físicas quanto no e-commerce. Vale ainda conferir
a reputação dos fabricantes e os comentários de consumidores que compraram o mesmo produto que você está
buscando. “O ideal é comprar com antecedência porque, como a gente já
sabe, a maioria das famílias deixa para
comprar os presentes na semana ou na
véspera do Natal”, completou Valdir.
A orientação é sempre tratar o consumidor com cortesia, transparência,
disponibilidade e proatividade. “Do
ponto de vista comercial, é recomendável também investir numa boa decoração das vitrines e em promoções
bastante competitivas, que podem cativar o consumidor e gerar um bom
faturamento para a empresa”, finaliza
o presidente da FCDL-GO.

A magia do Natal

Estefânia Nunes, 39, entrou na loja
procurando um objeto para presentear
uma amiga, e logo se deparou com diversas árvores de Natal. Só aí ela percebeu que o fim do ano se aproxima.
“Entrei na loja aleatoriamente pra encontrar um presente para uma amiga, e
tudo está decorado para o natal. Aí eu

falei, poxa vida o Natal está chegando
novamente. Como já estava na loja, aproveitei pra fazer umas comprinhas e estou
levando todos os adereços da minha árvore”, argumentou a servidora pública.
Emily Lopes, 28, foi às compras para
decorar sua casa pela primeira vez. Na
lista, muitos enfeites e pisca-piscas natalinos. “Os enfeites de Natal, como as
árvores, as bolas e pisca-piscas, fazem
parte das nossas lembranças, das mais
fraternas, especialmente para celebrar
o nascimento do nosso senhor Jesus
Cristo. Estamos pesquisando os valores,
mas o preço está um pouco ‘salgado’,
porém, não deixaremos de levar. Já estamos enfeitando a nossa casa desde a
semana passada”, disse a empresária.
Com um espaço que parece ter
saído de um filme natalino, a loja permite que os consumidores possam visitar de perto o cenário. Para organizar
este cenário e os materiais para atender a demanda, o trabalho, inclusive,
começa em fevereiro.
“Não é para antecipar valores, nada
do tipo. É justamente pela demanda.
Tudo começou pela locação, por isso começamos a adiantar. Mas hoje nós já estamos recebendo clientes e vendendo
pela grande demanda. Até notei que tem
clientes que preferem vir antes da abertura para terem itens exclusivos e a loja
mais calma”, conta a proprietária.
A dona de casa Cosma Maria diz que
as decorações natalinas sendo instaladas
pelas ruas da cidade já despertam a
atenção para o clima de fim de ano. “A
gente já começa a planejar e pensar no
que vai fazer, Natal é uma data muito
importante”, conta. Maria afirma ainda
que a “mágica” para garantir uma bela
decoração natalina é pesquisar e ficar
atento às variações de preço que costumam acontecer nos meses de outubro
e novembro. (Especial para O Hoje)

Árvores
artesanais e
peças em
movimento são
tendência na
decoração de
Natal de 2022
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TRF1 admite capitalização de juros
desde que expressamente pactuada
Goiás é o segundo Estado mais violento do País para os LGBTQIA+

Cartilha sobre
LGBTfobia pode
conter crimes em
um dos Estados mais
violentos para
a comunidade

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) negou o pedido de revisão
das cláusulas de contrato de financiamento
habitacional celebrado entre um mutuário
e a Caixa Econômica Federal (Caixa) sob o
entendimento de que não há abusividade
contratual. A decisão do Colegiado reafirma
sentença prolatada anteriormente. Ao examinar a apelação, a relatora, desembargadora
federal Daniele Maranhão, confirmou que a
sustentação de ilegalidade defendida pela
parte reclamante não tem cabimento, considerando que a limitação dos juros, de que
tratava o art. 192, § 3º, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, pois sua regulamentação dependia da edição de lei
complementar, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF). Contrato
firmado após MP - Em consonância com o
entendimento do STF, explicou a magistrada,

Sabrina Vilela

Doenças raras

O registro de casos de crimes contra a população
LGBTQIAPN+ em Goiás teve aumento de 161,0%
em 2021, na comparação com o ano anterior. Os
dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, documento divulgado pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública no mês de junho de 2022. Em
2020, 141 pessoas tiveram lesão corporal, no ano
seguinte o número subiu para 368.
Os números deixam Goiás em segundo lugar
com mais registros de crimes a essa classe de
pessoas. Em primeiro lugar fica Pernambuco com
652 casos no ano passado. O que chama a atenção
é que a porcentagem de crescimento não foi tão
alta porque os números anteriores já estavam
elevados. Em 2020, em Pernambuco 604 pessoas
sofreram algum tipo de lesão corporal, ou seja,
o aumento foi de 7,9%.
No que se refere ao número de homicídios a
LGBTQIAPN+, Goiás teve a maior variação registrada, com taxa de aumento de 375,0%. 19 mortes
em 2021 e um ano antes quatro óbitos. No ano passado 27 foram vítimas de estupro. Em contrapartida,
em 2020 foram dez.

Cartilha

A cartilha "Será que fui vítima de LGBTfobia?” ,
lançada pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds),
já está disponível no site www.social.go.gov.br. O
material, que contou com a elaboração do Comitê
Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia no Estado
de Goiás (Comeelg), tem como objetivo abordar os
tipos de violência, denúncias e orientações de como
reunir provas documentais.
O Supremo Tribunal Federtal (STF) equiparou os
crimes que têm como motivação a LGBTfobia aos raciais. Ou seja, às aplicabilidade das penas seriam as
mesmas, com dois a cinco anos de prisão e multa.
A cartilha visa ajudar a pessoa a saber identificar
quando o crime ocorreu. A publicação explica ainda
que "a LGBTfobia é toda ação ou omissão, preconceituosa ou discriminatória, dirigida a indivíduos
ou coletividade, em razão da orientação sexual, sexualidade ou identidade de gênero da vítima. De
acordo com a legislação, são formas de violência:
física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, institucional, bullying, cyberbullying, dentre outras".
Para fazer denúncias, a vítima ou a pessoa que
presenciar o crime deve realizar a queixa por meio
do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas
de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri)
e do Disque Direitos humanos (Disque 100), que
funciona 24 horas. No caso de violência contra a
mulher, cisgênero ou transgênero, é só ligar 180. E
quando envolve crianças e adolescentes, o caso pode
ser encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente (DPCA).
As vítimas em situação de vulnerabilidade social
também recebem orientação e defesa juridica por
meio do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e da
Defensoria Pública do Estado (DPE). O Centro de
Referência Especializado em Assistência Social
(CREAS), que está presente em 101 municípios, faz
o acompanhamento e acolhimento socioassistencial
a pessoas e/ou famílias vítimas de violência de
qualquer tipo ou ameaça. O Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) é responsável pela prevenção à violência.
Já o Centro de Referência Estadual da Igualdade
(CREI), serviço vinculado à Seds, oferece apoio psicológico, jurídico e atendimento socioassistencial a
vítimas de qualquer tipo de violência, preconceito e
discriminação, ou que estejam em situação de vulnerabilidade social.
um levantamento da universidade Estadual
Paulista (unesp) e da universidade de São Paulo
(uSP) indica que 12% de pessoas adultas, no Brasil,
se identificam como assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. O artigo teve publicação
na revista científica Nature Scientific Reports. (Especial para O Hoje)

Foi sancionada pelo
Poder Executivo e publicada no Diário Oficial
a Lei Estadual nº
21.442 (originalmente pr
ojeto de lei nº 1518/19),
que institui no calendário oficial de eventos do
estado de Goiás, a Sema-

no caso em questão, também não cabe a limitação de que trata o Decreto 22.626/1933,
visto que o Supremo afirma que o regramento
não se aplica às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas que
integrem o sistema financeiro nacional.
Quanto à capitalização dos juros, a relatora
destacou que o Decreto n. 22626/1933 proibia
a incidência de juros sobre juros, excetuando
a cumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente ano a ano, condição
posteriormente vedada pelo STF. Ocorre que
a Medida Provisória n. 1963-17, editada posteriormente, incluiu a capitalização com periodicidade inferior a um ano nas operações
das instituições do sistema financeiro nacional, consolidando a jurisprudência no
sentido de permitir a capitalização de juros,
desde que expressamente pactuada.

na Estadual de Conscientização e Orientação sobre Doenças Raras. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
uma doença é considerada rara quando afeta
até 65 pessoas a cada
100 mil indivíduos.

Punição para a ignorância
O corregedor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque,
determinou a instauração de Reclamação Disciplinar para apurar a
conduta de uma procuradora de Justiça do Ministério Público do Pará
ao postar em redes so-

ciais exortando o descumprimento de ordem
judicial emanada do Supremo Tribunal Federal
(STF), no tocante à desobstrução de vias públicas por manifestantes contrários ao resultado do último pleito
eleitoral para presidente da República.

Presidente do
TJGO abre Semana
Nacional da
Conciliação
O presidente do TJGO, desembargador Carlos França, abriu a
17ª edição da Semana Nacional
da Conciliação, no Fórum Cível de
Goiânia. Até o próximo dia 11,
mais de 15 mil processos devem
ser movimentados com o objetivo
de promover acordos com as partes envolvidas para acelerar a finalização de demandas judiciais.

TST: Ministra goiana mantém
condenação por preconceito no trabalho
A Oitava Turma do Tribunal Superior
do Trabalho condenou uma academia de
ginástica a indenizar uma consultora de
vendas dispensada após um desentendimento entre seu marido, ex-gerente do local, e um dos sócios da empresa. Para o
colegiado, ao ter sido dispensada sem ter
praticado nenhum ato que justificasse a
medida, a trabalhadora foi considerada
mera extensão do homem, caracterizando
discriminação de gênero. Para a relatora
do recurso de revista, ministra Delaíde

Miranda Arantes, a trabalhadora foi claramente despedida por retaliação e discriminação. “Ela foi dispensada por meio
de um recado”, observou. “O empregador
refere-se à mulher trabalhadora, sua empregada, e ao seu marido de forma depreciativa e discriminatória, o que nem de
longe se insere no seu poder diretivo”. A
ministra assinalou, também, que a dispensa
demonstra total desconsideração à mulher,
ignorando a sua identidade, seus direitos
e seus atributos enquanto trabalhadora.

RÁPIDAS

t

2 3ª Turma do STJ - No caso de perda total do veículo comprado mediante alienação

fiduciária, a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à comprovação
de quitação do automóvel. (Especial para O Hoje)

Tesouro paga R$ 725,64
milhões em dívidas de Estados
A união pagou R$ 725,64
milhões em dívidas atrasadas
de Estados em outubro, segundo o Relatório de Garantias honradas pela união em
Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias,
divulgado hoje (7), em Brasília, pelo Tesouro Nacional.
Do total, R$ 424,58 milhões
são débitos não quitados pelo
estado do Rio de Janeiro; R$
78,63 milhões de Goiás, R$
58,54 milhões de Alagoas, R$
57,33 milhões do Rio Grande
do Sul, R$ 50,85 milhões do
Maranhão, R$ 46,41 milhões
do Piauí e R$ 9,29 milhões do
Rio Grande do Norte.
Neste ano, já são R$ 7,41
bilhões de dívidas de entes
subnacionais honradas pela
união. Os que tiveram os

maiores valores pagos foram
os estados do Rio de Janeiro
(R$ 2,69 bilhões), Minas Gerais
(R$ 1,98 bilhão) e Goiás (R$
1,14 bilhão).

Relatório mensal

Desde 2016, a união realizou o pagamento de R$ 49,32
bilhões em dívidas garantidas.
Além do relatório mensal, o
Tesouro Nacional também disponibiliza os dados no Painel
de Garantias honradas.
As garantias representam
os ativos oferecidos pela
união – representada pelo Tesouro Nacional - para cobrir
eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos
estados, municípios e outras
entidades com bancos nacionais ou instituições estrangei-

ras, como o Banco Mundial e
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Como
garantidora das operações, a
união é comunicada pelos
credores de que não houve a
quitação de determinada parcela do contrato.
Caso o ente não cumpra
suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta
o valor coberto com bloqueios de repasses federais
ordinários, além de impedir
novos financiamentos. há casos, entretanto, de bloqueio
na execução das contragarantias a partir da adoção
de regime de recuperação
fiscal ou por meio de decisões
judiciais que suspenderam a
execução. (ABr)
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Programas sociais devem ﬁcar
a cargo dos bancos públicos
Sergio Moraes/ABr

Banco do Brasil,
Caixa Econômica
Federal, BNDES,
Banco do Nordeste
e Banco da
Amazônia terão
função relevante a
partir de 2023
Vinícius Marques
Para tirar o programa Desenrola Brasil do papel, - programa para permitir o retorno
ao crédito de milhões de brasileiros endividados - o novo
governo terá um trabalho muito árduo pela frente e os bancos públicos terão que atuar
em larga escala. Entre os objetivos, focar em microempreendedores individuais
(MEIs), apoiar programas sociais (como construção de cisternas e cooperativas de catadores), financiar até 3,5 milhões de casas para pessoas
de baixa renda e até incentivar
a troca de máquinas e equipamentos para reaquecer a
indústria estão entre as prioridades que os bancos públicos
terão no próximo governo.
Embora não tenham sido
indicados até o momento os
nomes dos titulares de Banco
do Brasil, Caixa Econômica
Federal, BNDES, Banco do
Nordeste e Banco da Amazônia, a equipe de transição do
presidente eleito Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) avalia que
as instituições terão função
relevante a partir de 2023.
Além de garantir uma atuação às vezes mais célere que a
máquina estatal, os bancos públicos poderão auxiliar os planos de Lula em um cenário de
escassez de recursos públicos.
O maior exemplo será o Desenrola Brasil, programa que

O maior exemplo será o Desenrola Brasil, programa que prevê a renegociação de dívidas dos brasileiros, a ser implementado
prevê a renegociação de dívidas garantidas por um fundo
com recursos estimados entre
R$ 7 bilhões e R$ 18 bilhões —
a depender da faixa de renda
que será contemplada.
Segundo o economista
Everaldo Leite, diminuir a
inadimplência é algo sério
para a recuperação econômica, uma vez que mais de 63
milhões de brasileiros estão
sem capacidade de realizar
pequenos e médios investimentos produtivos.
“O PIB não crescerá de forma sustentável com esse nível
de inadimplência. A ideia é
constituir um programa de
negociação via bancos públicos, transferindo dívidas ou
quitando dívidas com desconto significativo. há recursos nos bancos públicos e legalidade para se fazer isso”,
argumenta Everaldo.
Ele ainda enfatiza que é
necessário valorizar os ban-

cos públicos: "Os bancos públicos precisam ser valorizados justamente por ter também o objetivo de fazer o país
se desenvolver. Bancos privados estão voltados somente
para o lucro e para seu próprio crescimento empresarial.
Atualmente, o país poderia
utilizar até mesmo uma parcela pequena de suas reservas, caso fosse necessário”.

Inadimplência tem novo
recorde em outubro

A inadimplência continuou
a crescer em outubro e alcançou 30,3% das famílias, novo
recorde, segundo a Pesquisa
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic),
feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). É o
quarto mês de alta seguido.
Em setembro, o percentual
de famílias brasileiras que
estavam com contas em atra-

so já era recorde: 30%. Em
12 meses, o avanço no indicador chega a 4,6 pontos percentuais (p.p.) — o maior crescimento desde março de 2016.
No quesito endividamento
— considerando as pessoas
que têm dívidas a pagar, mas
não necessariamente em atraso —, 79,2% das famílias pesquisadas relataram ter débitos a vencer (cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja,
crédito consignado, empréstimo pessoal e prestações de
carro e de casa).
Neste ponto, a pesquisa
apontou uma queda de 0,1
ponto percentual na proporção
de endividados em outubro
na comparação com setembro,
após três altas consecutivas.

Endividamento

O Brasil tem 68,4 milhões
de endividados, ou seja, cerca
de 32% da população adulta,

segundo dados da Serasa Experian. Permitir que esse público volte para o sistema é uma
forma de ajudar a recuperar a
economia, pois impulsiona a
compra de bens e serviços.
A ideia é lançar um programa focado nas famílias mais
pobres — o foco pode ser quem
ganha até três salários mínimos — e incluir, além de contas
de água, luz e outros serviços,
redes de varejo e bancos.
Esta foi uma das principais
promessas de campanha de
Lula, que repetiu o modelo
defendido por Ciro Gomes
(PDT) em 2018 e também nesta eleição.
O governo Lula dará, ainda, atenção especial aos MEIs.
Segundo integrantes da equipe de transição, os microempreendedores individuais serão beneficiados com linhas
especiais para expandir ou
abrir novos negócios. (Especial para O Hoje)

CASO VALÉRIO LUIZ

Acusados começam a ser julgados após 4 adiamentos
Após quatro adiamentos, começou nesta segunda-feira (7),
o julgamento do caso Valério
Luiz. O assassinato cometido
há 10 anos em Goiânia contra
o radialista, teve forte repercussão nacional e é marcado
por uma extensa lista de recursos para postergar ao máximo o fim desse trágico crime.
Segundo inquérito da Polícia Civil, concluído em 2013,
Valério foi morto a mando
de Maurício Sampaio devido
às críticas que fazia à diretoria do Atlético-GO. O dirigente
e seus advogados negam as
acusações.
Além de Maurício Sampaio,
os outros quatro réus indiciados pelo homicídio e denunciados pelo Ministério Público
de Goiás (MP-GO) são: os policiais militares Ademá Figueiredo e Djalma Gomes da Silva,
o comerciante urbano de Carvalho Malta e o açougueiro
Marcus Pereira Xavier.
Valério Luiz foi morto a
tiros, aos 49 anos, quando
saía da rádio em que trabalhava, em 5 de julho de 2012.
Segundo a denúncia feita pelo
Ministério Público, à época,
o assassinato foi motivado
pelas críticas constantes de
Valério Luiz ao Atlético-GO,
time que Maurício Sampaio

aCusações
2 Maurício sampaio, apontado
como mandante;
2 urbano de Carvalho Malta,
acusado de contratar o policial
militar Ademá Figueiredo para
cometer o homicídio contra
o radialista;
2 Ademá Figueiredo Aguiar Filho,
apontado como autor dos disparos que mataram Valério;
2 Marcus Vinícius Pereira Xavier, que teria ajudado os
demais a planejar o homicídio do radialista;
2 Djalma Gomes da silva, que
teria ajudado no planejamento
do assassinato e também atrapalhado as investigações.

Na última tentativa de realizar o julgamento, o júri foi dissolvido após um dos jurados sair do isolamento
era vice-presidente.
Na última tentativa de realizar o julgamento, em 14 de
Junho deste ano, o júri foi dissolvido após um dos jurados
passar mal e sair do isolamento para tomar remédio. Sendo
assim o julgamento foi encerrado sem um resultado e um
novo julgamento deve ser feito
desde o início, escolhendo desde novos jurados e ouvindo
todas as testemunhas.
O promotor do Ministério

Público Sebastião Marcos
Martins explicou que quando os jurados são sorteados,
eles precisam ficar isolados
e sem comunicação, não tendo acesso a televisão, celular
e computador, por exemplo.
Caso isso não aconteça, é
necessário anular todo o julgamento e determinar uma
nova sessão, com novos jurados, pois não há como substituir um dos integrantes do
conselho de sentença.

Previsão para o
fim do julgamento

O juiz Lourival Machado da
Costa, da 4ª Vara Criminal de
Crimes Dolosos Contra a Vida,
presidirá a sessão, que contará
com sete jurados e 24 testemunhas. A previsão é que o julgamento dure pelo menos três dias.
O caso teve enorme repercussão na cidade e teve o júri
inicialmente marcado para o
dia 23 de Junho de 2020 e foi remarcado para o dia 14 de março

deste ano por causa da pandemia. Na data, novamente foi
suspenso porque o advogado
que defendia Sampaio alegava
que o juiz era parcial. O que demandou uma nova remarcação.
Por fim, o júri recomeçou
na data marcada - 13 de junho.
Porém, foi novamente adiado
no dia seguinte após um jurado passar mal e deixar o hotel
onde estava isolado sem avisar
a Justiça. (Vinícius Marques,
especial para O Hoje)
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Testemunhas nas redes sociais relataram falta de água, pois o grande incêndio continuou ativo após o bombardeio que atingiu o distrito de Voroshilovsky, na Ucrânia

Incêndios se espalham em
Donetsk após bombardeio
Vários prédios foram incendiados na cidade de Donetsk na manhã desta segunda-feira (7), após ataques
de artilharia ucraniana na
área, atualmente sob ocupação russa, segundo autoridades e mídias sociais.
De acordo com o Centro
Conjunto de Controle e Coordenação, apoiado pela Rússia,
seis foguetes atingiram o distrito de Voroshilovsky, em Donetsk, às 3h13, horário local.
Testemunhas nas redes
sociais relataram falta de
água, pois o grande incêndio
continuou ativo após o bom-

De acordo com o Centro Conjunto de Controle e
Coordenação, apoiado pela Rússia, seis foguetes
atingiram o distrito de Voroshilovsky na madrugada
bardeio. Vídeos de mídia social geolocalizados pela CNN
mostraram o prédio da Administração Ferroviária de
Donetsk entre aqueles em
chamas na parte central da
cidade. Nenhuma vítima foi
relatada ainda.

Ucrânia planeja mais
cortes de energia na

segunda-feira

A empresa estatal de energia da ucrânia, ukrenergo,
alertou na manhã de segunda-feira que o país enfrentaria
mais cortes de energia programados e não programados.
“A partir das 6h e até o final
do dia, haverá quedas de energia programadas na cidade de
Kiev e nas regiões de Kiev,

Chernihiv, Cherkasy, zhytomyr,
Sumy, Kharkiv, Poltava”, disse
ukrenergo em seus canais no
Facebook e Telegram.
“Também haverá interrupções de emergência em certas
regiões. Elas serão introduzidos por empresas regionais
de distribuição de energia caso
o déficit seja maior do que o
planejado. Em caso de apagões

de emergência, a eletricidade
pode ser cortada antes do planejado e as restrições de consumo podem durar mais”.
A infraestrutura de eletricidade da ucrânia está sob
forte pressão desde que a Rússia começou a atacar usinas
de energia em 10 de outubro.
“A rede elétrica do país
ainda não pode retomar a
operação completa após os
ataques terroristas da Rússia”,
disse ukrenergo. “Temos que
introduzir cortes de energia
em algumas regiões para evitar a sobrecarga da infraestrutura de alta tensão.”

COREIA DO NORTE

DOENÇA

Lançamentos foram ataques
simulados contra os EUA

Andy Taylor, do Duran
Duran, revela que tem
câncer no estágio 4 e
diz que “não há cura”

A Coreia do Norte disse
nesta segunda-feira (7) que
seus recentes lançamentos de
mísseis foram ataques simulados contra Coreia do Sul e
Estados unidos conforme os
dois países realizam um “perigoso exercício de guerra”,
enquanto a Coreia do Sul afirmou ter recuperado partes
de um míssil norte-coreano
perto de sua costa.
Na semana passada, a Coreia do Norte testou vários
mísseis, incluindo centenas
de projéteis de artilharia no
mar e um possível míssil balístico intercontinental (ICBM)
com falha, enquanto a Coreia
do Sul e os Estados unidos
realizavam exercícios aéreos
de seis dias que terminaram
no sábado (5).
Os militares norte-coreanos disseram que os exercícios
“Vigilant Storm” foram uma
“provocação aberta destinada
a aumentar intencionalmente
a tensão” e “um exercício de
guerra perigoso de natureza
altamente agressiva”.
O Exército da Coreia do
Norte afirmou que realizou
atividades simulando ataques
a bases aéreas e aeronaves,

Testes de mísseis recentes foram feitos pela Coreia do Norte
bem como a uma grande cidade sul-coreana, para “esmagar a persistente histeria
de guerra dos inimigos”.
A série de lançamentos de
mísseis incluiu o maior número já registrado em um
único dia e ocorre em meio a
um ano recorde de testes de
mísseis pela Coreia do Norte,
que tem armas nucleares.
Autoridades sul-coreanas
e norte-americanas também
disseram que Pyongyang fez
preparativos técnicos para
testar um dispositivo nuclear,
a primeira vez que o faria
desde 2017.
Diplomatas de alto escalão
de Estados unidos, Japão e Co-

reia do Sul falaram por telefone
no domingo (6) e condenaram
os testes recentes, incluindo o
lançamento “imprudente” de
um míssil que pousou na costa
da Coreia do Sul na semana
passada, de acordo com um
comunicado do Departamento
de Estado dos EuA.
uma autoridade do Estado-Maior Conjunto da Coreia
do Sul disse na segunda-feira
que um navio sul-coreano recuperou destroços que se
acredita serem parte de míssil
balístico de curto alcance norte-coreano (SRBM). Foi a primeira vez que um míssil balístico norte-coreano caiu perto das águas sul-coreanas.

Andy Taylor, guitarrista original do grupo
britânico de new wave
Duran Duran, revelou
que está com câncer no
estágio quatro.
A banda leu uma carta
de Andy Taylor quando
ao ser introduzida no Rock
and Roll hall of Fame, no
sábado (5), em Los Angeles, um evento ao qual o
guitarrista não compareceu devido ao tratamento
em andamento.
“há pouco mais de
quatro anos, fui diagnosticado com câncer de
próstata metastático em
estágio quatro”, disse
Taylor, 61 anos, na carta
publicada no site do Duran Duran.
“Embora minha condição atual não seja imediatamente fatal, não há
cura”, acrescentou.
“Recentemente eu estava bem depois de um
tratamento muito sofisticado para prolongar minha vida, isso foi até uma

semana atrás quando sofri um revés, e apesar
dos esforços excepcionais
de minha equipe, tive
que ser honesto que tanto física quanto mentalmente, eu estaria superando meus limites”, escreveu Taylor.
Sobre perder a entrada
da banda no hall of Fame,
Taylor disse: “Sinto muito
e muito desapontado por
não poder comparecer.
Não se engane sobre isso,
fiquei em êxtase com a
coisa toda, até comprei
uma nova guitarra com o
pedal essencial!”
Reagindo à carta de sábado, o cantor do Duran
Duran, Simon Le Bon, disse: “É uma notícia devastadora saber e descobrir
que um colega… É absolutamente devastador.
Nós amamos muito Andy
e você sabe, eu não vou
ficar aqui chorando. Eu
não acho que isso seja
muito apropriado, mas é
assim que eu me sinto”.
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Inédito e inesquecível
Alexandre Pires lança pré-save de nova música nas
plataformas digitais, com lançamento oficial no dia 11 de novembro
Elysia Cardoso
Celebrando 33 anos de carreira, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais
de 20 milhões de discos vendidos, Alexandre Pires está
prestes a iniciar uma nova
grande fase na carreira.
O cantor, compositor e
multi-instrumentista lança
o pré-save de 'Pode Parar',
1º single do álbum/DVD “Na
Balsa”, nas principais plataformas digitais. A faixa é
uma mistura super dançante
de pagode com sertanejo e
conta com a participação especial de Jorge, da dupla
Jorge & Mateus. O lança-

Faixa ‘Pode
Parar’ traz a
participação
especial de
Jorge, da
dupla Jorge
& Mateus

mento oficial acontece no
dia 11 de novembro.
'Na Balsa' é o primeiro
trabalho de inéditas de Alexandre Pires desde 2015 e
foi gravado durante a pandemia ao vivo no Rio de Janeiro. Conhecido pelo seu
perfeccionismo, o artista preparou um grandioso espetáculo com seis incríveis participações, tendo como cenário a Baía de Guanabara.
Este registro contou com
impecável superprodução
de som, luz, cenografia, figurinos e efeitos especiais,
montada em cima de estrutura aquática.
'Na Balsa' apresenta oito

novas composições, que são
exatamente bem do jeito que
o seu público gosta: repletas
de muito samba e balanço,
passeando também pelo sertanejo e o melhor da referência do pagode anos 90.
As novas faixas serão lançadas gradualmente nos próximos meses e também trazem feats, que serão anunciados em breve, com diversos nomes importantes da
música brasileira.

Samba romântico

Alexandre Pires é um dos
artistas brasileiros mais consagrados no mercado da música internacional. Além de

possuir diversos prêmios internacionais, é considerado
também um ícone latino
com mais de 18 milhões de
discos vendidos.
Levando aos palcos o melhor do samba romântico, Alexandre Pires iniciou sua carreira no final dos anos 80, liderando o grupo Só Pra Contrariar, que conquistou uma
vasta audiência.
Após diversos anos de sucesso ao lado do SPC, em
2001 começou a sua carreira
a solo, da qual resultaram
hits como ‘Você Roubou A
Minha Vida’, ‘Necessidade’
e ‘É Por Amor’. Já em 2003
conquistaria um novo nível

de fama internacionalmente
ao ser convidado por George
W. Bush, então presidente
dos EuA, para cantar na Casa
Branca no mês em que se
comemora a Descendência
hispânica no país.
Desde então, o cantor tem
lançado inúmeros trabalhos
que lhe renderam vários sucessos no Brasil. Neste momento, Alexandre Pires também vem arrastando multidões com o animadíssimo ‘Baile do Nego Véio 2’, show com
mais de 3h que reúne hits do
SPC e dos anos 90, e o aclamado ‘Irmãos’, projeto ao lado
do parceiro Seu Jorge. (Especial para O Hoje)

14

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2022

Essência
LIVRARIA
t

A infância de George Orwell
Adaptação de ensaio autobiográfico de um dos
escritores mais influentes do século XX chega ao
País pelo selo Minotauro, da editora Almedina Brasil

Segundo o profissional de saúde, o corpo sempre
responde bem a estímulos técnicos de saúde sistêmica

Bem-estar
em foco
Saiba como yoga pode ajudar
na recuperação de cirurgias
Elysia Cardoso
Você sabia que o yoga
pode ajudar pacientes
que foram submetidos a
procedimentos cirúrgicos? Pois é. De acordo
com o professor de yoga,
quiroprata e terapeuta
natural, Francisco Kaiut,
manter a prática antes da
cirurgia vai contribuir
com todo o processo, do
preparo à recuperação.
“Se você vai operar o
ombro, por que considerar
apenas essa região do corpo? Não seria melhor ter
as outras disponíveis e em
pleno funcionamento? Acredito ser melhor cuidar do
todo para contar com um
bom estado de saúde. Se
não houver restrições médicas, com os alunos mais
próximos, procuro intensificar a prática, inclusive na
região que será afetada pela
cirurgia. Faço isso usando
muita técnica e responsabilidade, afinal, é um trabalho intenso, visando gerar
promover uma melhora global do aluno”, disse.
Segundo o profissional
de saúde, o corpo sempre
responde bem a estímulos
técnicos de saúde sistêmica.
“Alunos que vão passar por
uma cirurgia costumam me
procurar para saber se devem parar com a prática
antes e por um período após
a intervenção. Para mim,
essa dúvida disfarça uma
atitude sabotadora, pois usa
possíveis reveses negativos
futuros e não ajuda a ser
construtivo no presente. Sobretudo para melhorar a
saúde”, completou.
Conforme o professor,
cada ser humano tem suas
próprias questões, convicções pré- estabelecidas ou
até projeções de que a cirurgia é a única alternativa
para resolver completamente o problema.

“Poucos sabem que nem
sempre ela gera saúde. No
Método Kaiut yoga trabalhamos com um conceito
alinhado ao pensamento do
médico e psiquiatra austrohúngaro Wilhelm Reich. Ele
defendia que antes da doença física há a energética. É
a isso que me refiro, as cirurgias são eficientes para
tratar os males físicos, mas
não atuam na matriz energética, podendo fazer emergir novas questões”, disse.
Por fim, segundo Kaiut, antes das intervenções é necessário preparar o corpo
para estar totalmente disponível na cirurgia.

O que é Yoga

yoga ou ioga, significa
controlar, unir. É um termo
de origem sânscrita, uma
língua presente na Índia,
em especial na religião hinduísta. yoga é um conceito
é uma filosofia, que trabalha
o corpo e a mente, através
de disciplinas tradicionais
de quem a pratica.
yoga é relacionada ao
budismo e ao hinduísmo,
com práticas como exercícios e meditação para trabalhar a parte física e também a mente. Existem diversos ramos do yoga, como
a raja-ioga, carma-ioga, jnana-ioga, bacti-ioga e hataioga, e cada uma delas possui ações e atividades diferentes para trabalhar com
os indivíduos.
yoga é uma filosofia de
vida que tem sua origem
na Índia, há mais de 5000
anos, e atualmente é conhecido não apenas como uma
filosofia de vida, mas também como sistema holístico
que trabalha o corpo e a
mente ao mesmo tempo. A
yoga trabalha as emoções,
ajuda as pessoas a agir de
acordo com seus pensamentos e sentimentos. (Especial
para O Hoje)

Os acontecimentos, dilemas, frustrações e violências
responsáveis por moldar os
posicionamentos e crenças
políticas de George Orwell,
autor de clássicos da literatura como 1984 e A Revolução dos Bichos, ganham evidência em terras tupiniquins com o lançamento da
Graphic Novel 'Tantas, Tantas Eram as Alegrias', pelo
selo Minotauro da editora
Almedina Brasil.
Adaptada de um ensaio
autobiográfico homônimo,
a obra cobre o período da
infância de Orwell e escancara os desafios enfrentados
pelo autor em um internato
para filhos de cidadãos da
alta classe da sociedade inglesa. Surras com chibatadas
como punição por ter feito
xixi na cama e o lembrete
constante dos colegas de que
ele era o garoto “pobre e
bolsista" da turma são alguns
dos episódios ilustrados.
Inspirado
em
The
Echoing Green, canção do
poeta William Blake, o título
do livro tem apelo completamente irônico, uma vez
que as memórias apresentadas podem provocar no
leitor sentimentos como indignação, fúria e revolta, mas
pouca ou nenhuma alegria.
Ambientadas em um período
anterior e durante a 1ª Grande Guerra Mundial, as passagens narradas oferecem
um vislumbre das contradições entre as visões de mundo de ricos e pobres, além
de expor os desconfortos causados pelos conflitos de classe
que perduram até hoje.
O texto de Orwell foi adaptado para o formato de Grap-

hic Novel pelo multipremiado
escritor de quadrinhos Sean
Michael Wilson, autor de
mais de 40 livros e coautor
de Parecomic, prefaciado
pelo linguista norte-americano Noam Chomsky. Já as
ilustrações ganharam vida
pelas mãos de Jaime huxtable, cartunista e ilustrador
inglês que tem entre seus trabalhos G Bear & Jammo e
Makers of Monsters.
Em 'Tantas, Tantas Eram
as Alegrias', a violência dos

professores e o constrangimento a que Orwell era diariamente submetido saltam
das páginas. A imagem desse
mundo cruel visto pelos
olhos inocentes de uma
criança se justapõe às reflexões da maturidade sobre o
que esse tipo de escolarização diz da sociedade em que
vivemos e apresenta as raízes
das críticas ao poder e à autoridade tão presentes em
suas obras atemporais. (Especial para O Hoje)

Escritor George Orwell está de
volta na obra ‘Tantas, Tantas
Eram As Alegrias’, adaptação
de um ensaio autobiográfico

RESUMO De noveLas
t
amor sem igual
Poderosa liga para Furacão
e olympia. Miguel se preocupa
com a amada. Tobias marca
encontro com Beto. Fernanda
chega em casa e se depara
com Poderosa. Fernanda descobre que é irmã de Poderosa.
ela tenta se aproximar de angélica, que joga sobre a acusação de ramiro ter roubado
o rim de Peppe. Fernanda descobre sobre a doença de ramiro e Poderosa percebe o
verdadeiro motivo de ter sido
procurada pelo pai.

Mar do sertão
Candoca reage ao assédio
de Herculano e critica a omissão de Jessilaine. Maruan se
lamenta para José por ter perdido Labibe. Deodora incentiva
o Coronel a culpar Catão pela
aplicação dos pesticidas nas
lavouras. Firmino tenta convencer vanclei a ajudar Xaviera. Deodora entrega a arma
de Pajeú para vespertino. Tertulinho seduz Laura. José coloca Manduca para dormir e
vela seu sono. Firmino e Tomás tentam animar Maruan.

Cara e Coragem
anita pede para Clarice ir
até o seu apartamento. armandinho pede dinheiro para
Jonathan. Clarice conta para
Martha sobre seu encontro
com Ítalo. Ítalo pega as informações sobre o perito do
caso de Clarice. Gui, sossô e
Chiquinho gravam um comercial na Coragem.com. Ítalo
descobre por que Clarice quase morreu e fica abalado. o
investigador Paulo sai com
Fernanda. Lucas alerta Jéssica
sobre seu namoro com renan.

poliana Moça
nanci vê uma foto de um
homem ao lado do Luc1 e
acredita ser Waldisney, seu
ex, disfarçado. nanci diz para
andré que deseja ir até a
Luc4Tech obter informações
do Waldisney. Tânia vai ao encontro com otto e declara que
ele sempre a tratou com indiferença, mas foi o preço que
ela teve que pagar para conseguir o que queria. eugênia
expõe que tem compulsão.
Brenda alerta raquel que dá
para notar o ciúme dela.

travessia
Karina explica a Marineide
que Brisa foi presa por engano. Chiara se nega a conversar com ari. Lídia conta a Talita que Cidália está mexendo
em documentos antigos da
empresa. ari não encontra
Brisa e Tonho no hotel. Brisa
se esconde com Tonho na
casa de Marineide. isa questiona Theo sobre a visita misteriosa que está aguardando.
Helô diz a Creusa que Brisa
precisará de advogada por
ter raptado Tonho.
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AGENDA CULTUraL
t
terça Gastronômica
a cartela de ofertas da
promoção 'Terça Gastronômica', promovida pelo Flamboyant shopping, foi renovada e será válida até 27 de
dezembro de 2022, exclusivamente às terças-feiras, no
horário de funcionamento
do shopping. as opções contemplam 27 restaurantes
participantes com ofertas
para o almoço, lanche especial, para o cafezinho,
happy hour e também jantar.Fazem sucesso os sanduíches, chocolates, cafés,
pratos à base de camarão,
frango, pizzas, comidas
orientais diversas, massas,
bebidas especiais e outras
opções. Quando: terça-feira
(8). onde: avenida Jamel Cecílio, nº 3.300, setor Jardim
Goiás - Goiânia.
Bazar multimarcas
novembro começa com
uma super oportunidade
para quem deseja economizar com as compras de
natal ou até mesmo com

Promoção ‘Terça Gastronômica’ segue até 27 de dezembro de 2022
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 aventura e é acompanhada por
monitores, que repassam algumas dicas para os aventureiros de primeira viagem.
os usuários utilizam equipa-

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, 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.

Museu da Língua Portuguesa
promove curso virtual Nhe’ẽ Porã
O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado
de São Paulo, promove o curso
on-line Nhe’ẽ Porã: Memória
e Transformação na Sala de
Aula neste mês de novembro.
Em três aulas virtuais e gratuitas, nos dias 9, 16 e 23
(sempre às quartas-feiras),
das 19h30 às 21h30, pesquisadoras envolvidas na mostra
temporária do Museu, que
aborda as línguas e culturas
dos povos originários no Brasil, vão falar sobre o processo
curatorial da exposição, explicar como o seu conteúdo
pode ser levado para a sala
de aula e esmiuçar as características de algumas famílias
linguísticas indígenas.
O curso é voltado, principalmente, para professores,

Ciete Silvério

Daiara Tukano é curadora da mostra ‘Nhe’ẽ Porã: Memória e
Transformação’, que terá curso on-line de 9 a 23 de novembro
sem restringir a participação
de demais interessados no
assunto. Para participar, não
é necessário fazer inscrição,
basta acompanhar a aula
que será transmitida, ao vivo,
no youTube do Museu da
Língua Portuguesa – após a

transmissão, elas ficarão disponíveis no canal. uma lista
de presença será disponibilizada em cada encontro:
aqueles que assistirem às
três aulas receberão certificado de participação.
A primeira aula, intitula-

da Língua, Memória e Transformação, no dia 9 de novembro, será comandada
pela ativista, educadora e comunicadora Daiara Tukano,
curadora da exposição Nhe’ẽ
Porã: Memória e Transformação. Ela vai apresentar os
principais conceitos que estruturam o projeto curatorial
e abordar a importância da
mostra no contexto brasileiro
e mundial atual.
No dia 16 de novembro, é
a vez de Luciana Storto, professora do Departamento de
Linguística da uSP (universidade de São Paulo), dar a
aula. Na última aula do curso,
Pensar a Diferença em Sala
de Aula, no dia 23 de novembro, a doutora em Antropologia Majoí Gongora, vai destacar questões que podem ser
abordadas em sala de aula.

CELEBRIDADES
Fátima Bernardes e William
Bonner aparecem juntinhos e causam comoção
na web
seis anos após a separação, Fátima Bernardes e William Bonner movimentaram
a web ao aparecerem juntos.
o ex-casal se encontrou por
acaso durante uma caminhada por uma trilha. a imagem
foi compartilhada por Túlio
Gadêlha, atual namorado da
apresentadora, que estreia
no comando do "The voice
Brasil" este mês. "e quando
todo mundo se encontra na
caminhada", escreveu Túlio.
William também estava
acompanhado da atual esposa, a fisioterapeuta natasha Dantas. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Ex-marido de Jojo todynho surge abatido e expõe motivo do término
com a cantora
após o divórcio, Lucas
deixou a casa em que morava com Jojo e foi para um
apartamento na Zona oeste
do rio. "Minhas metas eram
ter filhos, fazer viagens juntos, então estou recalculando a rota. acho que eu deveria ter pensado mais no
que tinha acontecido", contou neste domingo (6). "até
eu me ligar nisso, postava
muita besteira, porque não

Bruna Marquezine ganha beijinhos de Xolo
Maridueña durante jogo e vídeo se espalha na web
Bruna Marquezine e
Xolo Maridueña marcaram
presença na partida entre
Los Angeles Football Club
e Philadelphia union, nos
Estados unidos. Alvos de
rumores sobre romance e
até apontados como namorados pela imprensa internacional, um vídeo dos
atores registrado durante
o jogo tem chamado a atenção dos "shippers" do suposto casal. Nas imagens,
divulgadas por um fã-clube
brasileiro do ator, Bruna
e Xolo aparecem eufóricos
durante um lance do jogo.
Os atores se abraçam e
ele enche Marquezine de
beijos no rosto. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

sabia da repercussão que
isso podia gerar", explicou
Lucas. "sou uma pessoa
muito imediatista, tomo
uma atitude que eu sei que
posso fazer errado. Fiquei
triste, porque não estava
esperando [o término], estava querendo consertar algumas coisas e mudar",
completou. (Lara nascimento, Purepeople)
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HORÓSCOPO
t
mentos de proteção individual e devem seguir os protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
terça-feira (7). onde: av. Dep.
Jamel Cecílio, nº 3300, setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.

os looks para as festas de
fim de ano. a partir de hoje
(8), Goiânia terá uma edição
especial do Bazar Multimarcas, com cerca de cinco mil
peças de grifes como Farm,
Dimy, Cholet e Morena
rosa, com descontos de até
75% e preços a partir de r$
50. o evento acontecerá das
9h às 19h, no espaço da
Terral incorporadora. Quando: até quinta-feira (10).
onde: rua 1132, quadra
235, setor Marista - Goiânia.
Horário: das 9h às 19h.

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o eclipse pede de você posturas firmes e consciência dos limites
financeiros para organizar um projeto. Mas existe avanço e novos
caminhos para ancorar um novo
trabalho ou desenvolver um novo
estilo de vida. Tudo dependerá de
quanto você está disposto a receber novas propostas de trabalho.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o eclipse deixa muito claros
os limites de uma relação. o relacionamento exige de você coragem para mudar e renovar. Mas
o céu o encoraja a viver um novo
amor e também a abrir o seu coração para vida, renovando-se em
todos os sentidos. Para ser feliz,
é preciso abraçar o novo.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o eclipse pede atenção com
medos e situações estressantes
no seu ambiente de trabalho. É
essencial desenvolver a paz interior, em meio ao caos que se instala em sua rotina. imprevistos
podem acontecer. Mas o céu o
ajuda a renovar a vida familiar e
a tomar decisões inteligentes.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Uma nova forma de concretizar os planos passam por caos,
trazendo mudanças e possíveis
cortes de pessoas. Mas se concentre na ideia original e busque
se comunicar de uma nova maneira. Uma viagem, uma palestra
ou uma nova forma de pensar.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o eclipse traz novas oportunidades profissionais e novos empreendimentos. Foque nas oportunidades e no que essa mudança
vai trazer para você a médio e
longo prazo. os desafios com
uma pessoa são visíveis, o que
leva a você a interagir com a experiência de maneira sábia.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o eclipse está trazendo grandes
mudanças e renovações em sua
jornada. o caminho é ótimo, mas
o desafia a encarar o trabalho e a
sua rotina com realidade. amplie
o seu campo de visão e enxergue
as coisas de uma nova maneira
para que o novo se instale.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Libriano, o que vai ajudá-lo a
lidar com as mudanças e renovações financeiras pelas quais você
está passando é a sua espiritualidade. É essencial se libertar de
amarras emocionais e energéticas
que bloqueiam o seu desenvolvimento. Tudo ficará mais claro a
partir do autoconhecimento.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o eclipse exige de você amadurecimento para ancorar as responsabilidades familiares e promover melhorias no seu relacionamento. o céu o ajuda a colocar
um projeto ou uma ideia em movimento. Tudo é novo e será por
meio do comprometimento.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o eclipse deixa claras as dificuldades que você vem enfrentando no trabalho, principalmente
nas relações interpessoais. Mas
o caminho profissional está aberto, ou seja, você está na rota certa!
a única exigência é aprender a
se relacionar com pessoas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o céu pede de você força para
superar os obstáculos. o eclipse
movimenta os seus talentos e te
mostra o caminho certo. Há exigências financeiras, porém é momento de planejar. Para obter êxito, é preciso dar um passo novo
em direção a um estudo ou uma
mudança de cidade ou país.

;

Em tratamento contra
câncer na bexiga, Celso
portiolli esclarece nova
internação
em tratamento contra um
câncer na bexiga, Celso Portiolli, de 55 anos, contou em
um vídeo divulgado em seu
perfil no instagram que precisou ser internado novamente em um hospital em são
Paulo. "É do conhecimento

de muitas pessoas que eu
estou em tratamento. em primeiro lugar, quero dizer que
a minha saúde está excelente,
perfeita, como divulguei esses dias ao lado do doutor
Fernando Maluf, após fazer
uma bateria de exames. a
saúde está top, mas eu tenho
que fazer meu tratamento, a
imunoterapia", afirmou. (Patrícia Dias, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a sua vida só irá para frente
por meio do comprometimento
total com as responsabilidades
que estão sendo depositadas nas
suas costas. o céu cobra, mas as
mudanças são necessárias para o
seu desenvolvimento. o céu o ajuda a realizar investimentos e acertos de contas com uma pessoa.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Tome cuidado com os conflitos
emocionais que o assombram. É
momento de curar e soltar tudo.
o eclipse pede uma mudança de
pensamento. Uma nova forma
de se relacionar com pessoas do
seu convívio vai também ajudálo a cortar pessoas que não fazem
mais sentido. Uma pessoa o ajuda
a se libertar de amarras.
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Essência
CINEMA
t

EstrEia
Pantera Negra: Wakanda
Para Sempre (Black Panther:
Wakanda Forever, 2022, eUa).
Duração: 2h 42min. Direção:
ryan Coogler. elenco: Kamaru
Usman, richard schiff, Letitia
Wright. Gênero: ação, aventura, fantasia. após a morte
do ator de T'Challa o foco de
Wakanda Para sempre são os
personagens em volta do Pantera negra. rainha ramonda,
shuri, M'Baku, okoye e as
Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de
outros países após a morte
de T'Challa. Cinemark Flamboyant: 18h, 18h30, 19h,
19h30, 20h, 20h30, 21h25,
21h55, 22h25, 22h55. Cinemark Passeio das Águas: 18h,
18h30, 19h, 19h30, 20h,
21h25, 21h55, 22h25, 22h55.
Cineflix aparecida: 18h, 18h05,
18h20, 21h15, 21h20, 21h35.
Cineflix Buriti: 18h20, 19h10,
20h, 20h50.
EM Cartaz
Convite Maldito (The invitation, 2022, eUa). Duração: 1h
46min. Direção: Jessica M.
Thompson. elenco: nathalie
emmanuel, Thomas Doherty,
stephanie Corneliussen. Gênero: Terror, suspense. após
a morte de sua mãe, evie descobre um primo distante. Depois de entrar em contato
com ele, ele a convida para
um casamento luxuoso no interior da inglaterra para que
ela possa conhecer sua nova
família. ela rapidamente se
vê mergulhada em uma luta
infernal por sua sobrevivência
enquanto descobre os segredos sombrios da história de
sua família. Cinemark Flamboyant: 17h30, 21h. Cinemark
Passeio das Águas: 22h10. Kinoplex Goiânia: 16h10. Cineflix
aparecida: 21h35.
Lilo, Lilo, Crocodilo (Lyle, Lyle,
Crocodile, 2022, eUa). Duração:
1h 47min. Direção: Will speck,
Josh Gordon. elenco: shawn
Mendes, Constance Wu, scoot
Mcnairy. Gênero: Família, musical, aventura, comédia. adaptação do livro homônimo, o filme acompanha as aventuras
do crocodilo Lyle que mora em
uma casa vitoriana em nova
iorque com a família Primm e
vive altas aventuras na cidade

‘Pantera Negra:
Wakanda Para
Sempre’, o
aguardado novo
ﬁlme da Marvel
Studios, chega
aos cinemas

grande. Cinemark Flamboyant:
13h10, 14h, 14h05, 16h30,
19h10, 19h50. Cinemark Passeio das Águas: 14h, 15h, 16h,
16h30, 19h30. Kinoplex Goiânia:
16h25, 18h40. Cineflix aparecida: 14h50, 17h05, 19h20.
A Luz do Demônio (Prey For
The Devil, 2022, eUa). Duração:
1h 33min. Direção: Daniel
stamm. elenco: Jacqueline
Byers, virginia Madsen, Colin
salmon. Gênero: Terror, suspense. as ocorrências de possessão demoníaca aumentaram. Para ajudar a combater
o crescente números de casos,
a igreja decidiu abrir uma escola voltada a treinar padres
aptos para praticar exorcismos. Cinemark Flamboyant:
13h30, 14h, 14h45, 15h, 15h50,
16h15, 17h, 18h, 18h40, 19h15,
20h20, 20h50, 21h30. Cine-

mark Passeio das Águas:
13h30, 14h, 14h45, 14h55,
15h50, 16h15, 17h, 17h10, 18h,
19h15, 19h20, 20h30, 21h30,
21h40. Kinoplex Goiânia: 19h,
21h. Cineflix aparecida: 14h40,
16h50, 19h, 19h20, 21h10.
One Piece Film: Red (one Piece
Film: red, 2022, Japão). Duração: 1h 55min. Direção: Goro
Taniguchi. elenco: Kaori nazuka,
Mayumi Tanaka, Kaori nazuka.
Gênero: animação, aventura,
comédia. Uta - a cantora mais
amada do mundo. sua voz,
com a qual ela canta enquanto
esconde sua verdadeira identidade, foi descrita como "de
outro mundo". ela aparecerá
em público pela primeira vez
em um show ao vivo. Cinemark
Flamboyant: 14h40, 15h40,
18h20. Cinemark Passeio das
Águas: 13h, 15h40, 16h50,
18h20. Kinoplex Goiânia: 16h30,
18h30, 21h10. Cineflix aparecida: 15h40, 17h, 19h30.
Adão Negro (Black adam,
2022, eUa). Duração: Black
adam. Direção: Jaume Colletserra. elenco: Dwayne Johnson, aldis Hodge, Pierce Brosnan. Gênero: ação, fantasia,
aventura. nascido no egito
antigo, alter ego de Tethadam e filho do faraó ramsés
ii, adão negro foi consumido
por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro.

Grande inimigo de shazam!
nas HQs, é um anti-herói em
busca de redenção ou um herói que se tornou vilão? Cinemark Flamboyant: 14h, 14h10,
14h50, 15h25, 16h40, 17h05,
17h20, 17h40, 18h10, 19h,
19h50, 20h30, 21h10, 21h50.
Cinemark Passeio das Águas:
13h20, 14h, 14h20, 15h10,
15h20, 16h10, 16h50, 17h10,
17h50, 18h10, 19h, 20h, 20h40,
21h, 21h50. Kinoplex Goiânia:
14h40, 15h40, 17h20, 18h20,
18h50, 20h, 21h, 21h30. Cineflix aparecida: 14h, 15h, 15h20,
16h35, 19h10, 21h45, 22h.
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 nos séculos Xvii e
XiX. Kinoplex Goiânia: 21h15.
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.
Cinemark Flamboyant: 19h10.
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. Cinemark Flamboyant: 14h30, 14h40, 16h50.
Cineflix aparecida: 15h.
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. Cinemark Flamboyant: 22h10. Cinemark Passeio das Águas: 14h10, 21h15.
Kinoplex Goiânia: 16h.
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Negócios
Estado ocupa a
oitava posição
do País com
empresas ativas
e gerou mais de
7,4 mil empregos

Construção civil é um dos
pilares econômicos de Goiás
Destaque no País,
o Estado ocupa
posições de destaque dentro do
segmento e se torna sede para Feira
de Tecnologias
da Construção,
a Construtec
Luan Monteiro
Goiás é uma potência dentro do segmento da construção
civil. O Estado ocupa a oitava
posição do País com empresas
ativas e gerou mais de 7,4 mil
empregos em 2022. Segundo
a Pesquisa Anual da Indústria
da Construção (PAIC) publicada
em junho deste ano, Goiás é o
maior entre os Estados do Centro-Oeste, com 41,9% do total
das empresas na região.
Razão para a capital goiana
ser escolhida para sediar a primeira Feira de Tecnologias da
Construção, a Construtec. O
maior encontro da indústria
da construção civil do CentroOeste ocorre no Centro de Convenções da PuC Goiás entre
os dias 8 e 10 de novembro.
Com um crescente de 14,1%
de empresas ativas em relação
aos dados de 2020, o
Estado, hoje, possui uma média
de 2.151 unidades, em relação
a 2019, sendo o maior número
dos últimos quatro anos anteriores, de acordo com a pesquisa. Só em Goiás o número
de empresas ativas corresponde a 3,7% do total no País, número este que colocou o Estado
na oitava posição em número
de empresas ativas, bem como
em custos das obras e/ou serviços da construção e valor das
incorporações, obras e/ou serviços da construção.
Dados importantes que colocaram Goiás no radar da feira, que reúne em um único
ambiente toda a cadeia da construção civil do Centro-Oeste e
do País, apresentando as últi-

mas novidades do segmento
para os lojistas, engenheiros,
arquitetos e profissionais
atuantes principalmente no
Estado de Goiás e Distrito Federal. O objetivo da Construtec
é aproximar os revendedores
e fornecedores; atrair novos
clientes; aumentar o apoio direto nos pontos de vendas;
criar mais visibilidade com o
público alvo; trazer capacitação para o setor com os seminários; gerar maior qualidade
nas vendas; além de divulgar
o setor para todo o Estado.

Empregos

Outro dado importante
mostra que a relevância de
Goiás no setor é a geração de
empregos, segundo o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo
neste ano, o Estado acumula
um saldo de 7.443 empregos,
sendo que só em abril foram
registradas 13.166 novas vagas. E assim como no número

de empresas ativas, o Estado
é destaque nacional e regional,
ficando à frente entre os Estados da Região Centro-Oeste
no quesito geração de empregos, com saldo positivo de
49.035 postos entre os meses
de janeiro e abril e, em comparação ao mês anterior, o
Estado obteve a segunda
maior taxa de variação positiva do País (0,98%), atrás apenas do Amapá (1,04%).
A média salarial dentro do
segmento ocupa o nono maior
número de pessoal ocupado
e de valor de salários, retiradas e outras remunerações.
De acordo com a Associação
das Empresas do Mercado
Imobiliário de Goiás (AdemiGO), o resultado do crescimento da construção civil este
ano é reflexo da consolidação
dos lançamentos efetivados
no fim de 2021.
Visando a capacitação, a
Construtec terá nove palestras
e entrada gratuita. O evento

começa às 15 horas e vai até
as 21 horas. Os interessados
devem fazer sua inscrição no
site da Feira Construtec ou
diretamente no local.

A feira

Com uma expectativa de
público de aproximadamente
3 mil participantes, principalmente da Grande Goiânia e
do Estado, a feira irá reunir
uma média de trinta expositores. Buscando trazer para
a Capital o melhor que existe
no mercado, a Construtec terá
expositores do Paraná, Santa
Catarina, São Paulo, Minas
Gerais e também de Goiás.
Para Feliciano Ramos, idealizador da Feira e diretor da
QG Soluções em Eventos, a
Construtec é uma espécie de
facilitadora para o segmento.
“O mercado de Goiás é muito
expressivo na área da da construção civil. Contudo, a feira
mais próxima é em São Paulo,
e nem todo profissional pode

se deslocar para ter acesso às
novidades, além de ser oneroso”, explica. Outro fator importante de trazer a feira para
Goiânia, segundo Feliciano, é
que é uma forma de fomentar
e trazer as últimas novidades
do mercado, através de informações com as palestras, além
de auxiliar na capacitação e
na formação de networking.
Para o idealizador, a expectativa é que a feira movimente milhões dentro do setor.
“Muitos expositores têm a tecnologia, mas estão em regiões
distantes, como no Sul do País,
e os empresários muitas vezes
querem a tecnologia, mas não
têm acesso. Contudo, quando
a empresa e a tecnologia chegam até ele, é garantia de parceria fechada, o que faz com
que nossa expectativa seja de
até R$ 10 milhões em negócios
fechados durante esses três
dias, fora os que são fechados
após a feira”, frisa Feliciano.
(Especial para O Hoje)

