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Quatro réus
condenados
pela morte de
Valério Luiz

Após dez anos do crime, o Tribunal do Júri condenou quatro acusados por participação na morte
do jornalista Valério Luiz. Maurício Sampaio, Urbano de Carvalho Malta, Ademá Figueredo
Aguiar Filho e Marcus Vinícius
Pereira Xavier tiveram a prisão
decretada. O réu Djalma Gomes
da Silva foi o único acusado considerado inocente. Cidades 11

O ex-cartorário Maurício Sampaio (camisa branca) foi condenado como mandante do assassinato de Valério Luiz

Bibliotecas fechadas
geram nova crise para
a gestão Rogério Cruz

Política 2

Proposta do governo de
taxar agro deve enfrentar
resistência na Assembleia
O clima nos corredores da Assembleia Legislativa
é de tensão. Deputados da base e da oposição já
preveem uma grande “queda de braço” nos próximos dias. Isso porque o governador Ronaldo
Caiado (UB) deve enviar ao Parlamento um projeto
de lei que prevê a criação de uma “contribuição

agropecuária” em Goiás. Na prática, o texto acarretará na taxação de produtos ligados ao setor. O
dinheiro arrecadado será destinado a um fundo
de investimento em infraestrutura. Esse foi, inclusive, o assunto de um almoço de Caiado com
deputados da base na tarde de quarta. Política 5

Exportações crescem 78% com safra de grãos maior

augusto diniz

Quarta-feira de
cinzas no País
Opinião 3

Equipe de transição
vê na educação um
dos maiores desafios

As exportações de Goiás tiveram aumento de 77,82% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2021.
O superávit foi de US$ 613 milhões. A produção de grãos deve chegar a 32 milhões de toneladas. Cidades 10

Cidades 9

Lula terá 14 dias
para cumprir
cada promessa

Saiba como funciona cláusula que Construção civil
deixou Patriota de fora da Câmara cresce 6% com
mais empregos

Setor privado
dará escala para
economia verde

MDB indica membros
para compor a equipe
de transição federal

O presidente eleito Lula da Silva terá que cumprir uma promessa a cada 14 dias de governo a partir de janeiro. Política 2

O Patriota, partido do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha,
bateu na trave para atingir uma cadeira na Câmara dos Deputados, que teve
dez deputados eleitos pelas “sobras” e sete por meio do quociente eleitoral.
Em Goiás, essa conta ficou em 202.383 votos no pleito de 2022 para a Câmara.
Essa é a quantidade necessária para eleger um deputado federal. Política 6

Essência

Política 6

A União quer ajuda da iniciativa
privada para dar escala às iniciativas que desenvolvam uma
economia que seja menos danosa
ao meio ambiente. Cidades 10
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Xadrez: PSDB ﬁca no muro ou

mais ou menos oposição ao PT
com divisão do partido
Política 2

Atlético-Go
ﬁca mais perto
do rebaixamento
Jogando em casa, o Dragão empatou em 1 a 1 com o AthleticoPR e ficou muito perto da queda
para a Segundona. Esportes 8

A construção civil gerou mais
4.448 novos empregos em Goiânia
e se destaca como o 2º setor que
mais oferece vagas. Negócios 17

Econômica: Salto nas vendas

de gasolina e etanol explica quase todo avanço do comércio
Economia 4

A voz irreverente e eterna da cantora Gal Costa

Conhecida por ser extremamente afinada e com timbre agudo característico,
Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu aos 77 anos. Essência 13
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Esplanada: Bolsonaro virou
votação contra Lula em cinco
municípios do Nordeste
Política 6
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Xadrez

Wilson Silvestre |

PSDB no muro ou mais
ou menos oposição ao PT
Cálculo leva em conta promessas feitas pelo petista durante campanha

Lula terá que
cumprir uma
promessa a
cada 14 dias
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que
cumprir uma promessa feita em campanha a cada 14 dias para
atender todos os compromissos. A lista é referente aos objetivos
apresentados no programa de governo, propagandas eleitorais
e na carta de compromissos. Nestas plataformas, Lula lançou
ao menos 103 propostas para a economia, agricultura, educação,
saúde e segurança pública. O petista também fez promessas
em relação a questões políticas e ministérios. No cálculo ainda
consta as promessas de Lula de não concorrer a reelieção em
2026, de não privatizar a Petrobras e Correios, além da
promessa de não modificar a política de ICMS estaduais.
Uma das barreiras que Lula tem pela frente é o Orçamento
de 2023, feito pelo governo Jair Bolsonaro (PL), que prevê
redução no valor do Auxílio Brasil. O petista prometeu manter
o benefício em R$ 600, além da expansão de R$ 150 para
famílias com filhos e no reajuste da tabela do Imposto de
Renda. A continuidade dos R$ 200 adicionais no Auxílio Brasil
tenha um custo estimado em R$ 52 bilhões. Já o benefício adicional para as crianças é calculado em R$ 18 bilhões. A equipe
do petista acertou a apresentação de uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) para autorizar despesas acima do teto de
gastos e manter o benefício.
Entre outras propostas estão uma reforma tributária com
taxação dos mais ricos, além do fim do teto de gastos, além de
um aperfeiçoamento da reforma trabalhista e a mudança da
política de preços da Petrobras, que hoje segue o mercado internacional. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Mais uma vez os tucanos mostram que
minguam de tamanho mas não perdem a
tradição de ‘murista’. Reduzida a 13 deputados federais, quatro senadores e três governadores, a sigla tenta encontrar um rumo.
Sem um líder que ilumine o caminho, continua ‘rachado’ entre apoiar o governo do
presidente Lula da Silva (PT) ou manter
uma certa independência. Se for seguir o
que defende o senador cearense em final
de mandato, Tasso Jeireissati, e os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e
Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), a oposição será pontual. “Na minha opinião, nós
devemos fazer uma oposição não sistemática,
como fizemos no primeiro governo do Lula,
aprovando vários projetos de interesse dele.
O presidente Lula está se propondo a fazer
um governo de coalizão que conjugue várias
tendências e pensamentos. Então, vamos
esperar para ver até que ponto vai a nossa
oposição”, pontuou Tasso. Na mesma linha
de pensamento encontra-se o ex-governador
de Goiás, Marconi Perillo. No Estado, o
‘racha’ ficou evidente durante a eleição em
que Marconi perdeu a vaga de senador. Os
conservadores do partido optaram pelo
apoio a Jair Bolsonaro (PL)
elegendo Wilder Moraes,
enquanto a outra
parte apoiou Marconi, mas terminou sendo derrotada pela ala
bolsonarista.

Sem ocupar cargos

Na entrevista ao jornal O Globo, Tasso disse
que os tucanos “vão esperar para ver até que
ponto vai a nossa oposição”. “Na minha opinião,
o partido não deve ter cargos nem integrar a
base de governo; tem que ficar independente.”
Essa posição tende a ser adotada pela maioria
já que Lula vai precisar de votos para aprovar
projetos no Congresso de maioria conservadora.
No caso de Goiás, os petistas não nutrem muita
simpatia por Marconi, assim, apoiar Lula ou
não tem pouca valia para Marconi.
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Daniel “embaixador’

Pelo andar dos acontecimentos, o vice-governador eleito na chapa de Ronaldo Caiado,
Daniel Vilela (MDB), terá papel estratégico na interlocução com o governo Lula. O embarque do
MDB via Simone Tebet na gestão petista credencia
Daniel a ser o “embaixador” na ajuda para destravar projetos de interesses do Estado. Afinal
ele tem uma ótima relação com Simone Tebet.

Bolsonarismo vivo

Em entrevista, o presidente nacional do PL,
Valdemar Costa Neto, foi assertivo ao dizer que
o movimento político liderado por Bolsonaro
veio para fincar raízes. “O bolsonarismo está
ficando maior do que Bolsonaro, por isso nós
temos de trabalhar para que o pessoal não
atravesse o samba, não passe do limite”, disse.

PSD mira 2024

Outro partido que embarcou no grupo de
transição do PT foi o PSD de Gilberto Kassab e
Vilmar Rocha. No jantar que teve com Kassab
no domingo, Vilmar ouviu do líder pessedista
que o foco será 2024. O partido quer ampliar o
número de prefeitos e vereadores nos Estados,
principalmente em Goiás. Portanto, o apoio ao
governo Lula faz parte dessa estratégia. Em
tempo: o PSD deve apoiar a recondução de
Arthur Lira (PP) no Comando da Câmara.

PO com Ibaneis

No Distrito Federal, o empresário e presidente do PSD, Paulo Octávio, já selou
união com o governador Ibaneis Rocha
(MDB). Em carta assinada por Paulo Octávio
e pelos deputados distritais eleitos pelo
PSD, Robério Negreiros e Jorge Vianna, o
partido anunciou disposição de integrar a
base do governo Ibaneis.

Natal do Bem

A primeira-dama de Goiás e presidente
da OVG, Gracinha Caiado, deu início nesta
quarta-feira (9) à entrega dos brinquedos
do Natal do Bem 2022 em parceria com as
prefeituras. São 525 mil brinquedos, entre
carrinhos, bonecas, bolas de vôlei e de futebol, que serão entregues a crianças carentes em todos os 246 municípios goianos.
(Especial para O Hoje)

Desmonte de bibliotecas acende
novo alerta contra Rogério Cruz
Reprodução

Medida foi divulgada um dia antes
de o prefeito viajar a Israel, longe
do debate público sobre o tema
Yago Sales
O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se licencia do cargo
a partir desta quarta-feira (9)
para uma viagem a Israel, que
dura até 18 próximo. A licença,
em caráter particular, provocou críticas de vereadores durante a sessão que autorizou
que o presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), a
ocupasse o lugar de Cruz, conforme prevê a lei porque não
existe vice devido à morte de
Maguito Vilela. Tudo isso em
meio a mais um acaso da gestão do prefeito que, ao tentar
arranjar vagas para crianças,
desmonta bibliotecas.
O assunto foi colocado em
pauta enquanto a imprensa
repercutia a informação de
que pelo menos 50 bibliotecas
de escolas públicas de Goiânia
devem ser fechadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME). As dependências
de lugares que deveriam ser
destinados à leitura e prática
de escrita vão se tornar salas
de aula de crianças remanejadas de Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs).
Dois professores ouvidos
pelo jornal O Hoje - e que pediram anonimato - reclamam

da atitude da gestão de Rogério. “A gente usava o lugar
para colocar a criança em interação com o livro. A leitura
do livro físico, um ambiente
de brincar com as palavras”,
diz uma. Outra se diz arrasada.
“A gente nunca sabe o que
pode piorar na educação básica. Ainda bem que as coisas
passam. Seria preciso priorizar
a leitura, nem que construíssem novas salas”, comentou.
A justificativa da Secretaria
Municipal de Educação é a de
que vão aumentar em 2 mil
vagas para crianças de até dois
anos em Cmeis e outras 3 mil
na educação infantil. O assunto
ainda não foi pauta de debates
na Câmara, mas deve servir,
na ausência de Cruz - blindado
pela distância física do posto como mais um motivo de cobrança, sobretudo por vereadores da oposição.
Sem repercussão generalizada sobre a polêmica da vez,
vereadores comentaram a viagem do prefeito Rogério Cruz.
Como de costume, o líder do
gestor, o vereador Anselmo
Pereira, disse: “[O prefeito]
trará mais energia e sabedoria
para Goiânia". Na oposição, a
conversa foi outra. Chateado
com a falta de avanço sobre

Licença provocou crítica de vereadores durante autorização para viagem do prefeito Rogério Cruz
as emendas impositivas, o recém-empossado Paulo Magalhães (União Brasil) disparou:
“Rogério viaja no momento
de graves problemas administrativos vividos pela cidade e
sua população".
Ainda sem recuperar a demissão de indicados, Luciula
do Recanto (PSD), emendou,
dizendo que a capital tem
“uma administração morta,
sem objetivos claros, com
abandono da saúde e da educação”. E, sem pestanejar, soltou: “Na verdade o prefeito
está fugindo para não enfrentar o caos administrativo”.
A principal voz de oposição

a Cruz, o petista Mauro Rubem
(PT) soltou o verbo: "ele [Cruz]
sai da cidade, mas antes manda
fechar 50 bibliotecas. Não sou
contra sua ida a Israel.” Antes
de finalizar, foi no fígado: “Rogério Cruz é um desastre no
que diz respeito à política cultural e educacional”.
Como não poderia ser diferente, o vereador Mauro Rubem
recorreu, por meio de representação, ao Ministério Público
Estadual (MP-GO) e ao Tribunal
de Contas dos Municípios (TCM)
contra o gestor da capital e o
secretário de Educação, Wellington Bessa, pelo fechamento
de 50 bibliotecas da rede mu-

nicipal de ensino.
O vereador de oposição
sabe que é necessário criar
novas turmas, mas, para ele,
deveria ocorrer por meio de
construção, não de desmonte.
Mauro ainda lembra que, dois
anos e meio depois do fim do
prazo legal para implantação
das bibliotecas nas escolas, determinando que elas devem
funcionar em espaço físico exclusivo, a “SME viola a legislação, em retrocesso que precariza e prejudica o aprendizado
de crianças e adolescentes,
além de causar possível perda
para o patrimônio público”.
(Especial para O Hoje)
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Quarta-feira de
cinzas no País
Augusto Diniz
Desde as 11h45, uma estrofe da canção “Saudosismo”, interpretada por Gal Costa no disco de
1969 que leva o nome da cantora baiana no título,
não sai da minha cabeça.

{{

Eu, você, depois
Quarta-feira de cinzas no País
E as notas dissonantes se integraram
Ao som dos imbecis”

A voz doce, suave e aguda da soteropolitana
Gal, que nasceu Maria da Graça no dia 26 de setembro de 1945, inundou a memória imediatamente após ler a notícia da morte da mais nova
integrante dos Doces Bárbaros, quarteto baiano
formado por Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto
Gil e Maria Bethânia. Nos deixou aos 77 anos
após um infarto fulminante em São Paulo. Fulminante foi a saudade, acompanhada do espanto
causado no mundo da música e nos fãs, que a
sua partida despertou em nós.
Sei que a experiência e a admiração por
“Saudosismo”, letra composta pelo bárbaro
Caetano Veloso, que completou 80 anos em
2022, é uma preferência pessoal. Mas, mesmo
que você não seja tão fã de Gal Costa e dos
quatro da Bahia, aqui ou ali já esbarrou com
algum sucesso reverberado nas trilhas sonoras
das novelas ao longo das últimas cinco décadas.
Seja ao ouvir a voz suave de Gal em “Baby”,
um manifesto tropicalista que brinca com a
marcha contra a guitarra elétrica, aquela mesma da qual hoje Gilberto Gil se arrepende, de
certa forma, de ter participado.

{{

Você precisa tomar um sorvete
Na lanchonete, andar com gente
Me ver de perto
Ouvir aquela canção do Roberto”

Quando o disco que ficou marcado como símbolo da tropicália sai no Brasil, batizado “Tropicália
ou Panis Et Circencis”, em 1968, a escolhida para
interpretar “Baby” no álbum foi Gal Costa. Ela, a
cantora baiana que começou a carreira musical
cantando ao vivo músicas de Caetano e Gil, lança
seu primeiro registro de estúdio ao lado de Caê
no ano de 1967. E a gravação conjunta só veio
mesmo porque a gravadora só tinha dinheiro
para lançar um LP, “Domingo”.
Ali, há 50 anos, Gal começou a encantar o
mundo com suas interpretações doces e convidativas. “Coração Vagabundo” surge com abertura
do disco. Um álbum que traz, entre várias músicas
memoráveis, “Avarandado”, outra composta por
Caetano. Essa que foi regravada pela mesma Gal
Costa em seu último trabalho de estúdio, “Nenhuma
Dor” (2021), na companhia de Rodrigo Amarante,
do Los Hermanos, nos vocais.
Depois da experiência de gravar composições
de músicos de diferentes gerações da música popular brasileira, das mais novas, como a Rainha
da Sofrência, Marília Mendonça, Dani Black, Tim
Bernardes e Emicida, e nomes consagrados há
mais tempo, como Adriana Calcanhotto, Guilherme
Arantes, Paulinho Moska, Nando Reis, Djavan,
Jorge Mautner, Erasmo Carlos e Gilberto Gil, no
álbum “A Pele do Futuro” (2018), e sua versão ao
vivo, Gal resgatou os grandes sucessos que interpretou com diferentes parcerias.

{{

Cada palma enluarada
Tem que estar quieta, parada
Qualquer canção, quase nada
Vai fazer o sol levantar
Vai fazer o dia nascer”

{{

Eles partiram por outros assuntos, muitos
Mas no meu canto estarão sempre juntos, muito
Qualquer maneira que eu cante esse canto
Qualquer maneira me vale cantar”

Presidente

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

Gal Costa
H 26.9.1945
V 9.11.2022

A xícara de café até dava mais energia. Tínhamos a certeza de que, em algum momento,
voltaríamos a ver a Gal ao vivo em Goiânia ou
em qualquer outro lugar. Como foi no dia 21 de
maio, quando ela se apresentou no palco do
Teatro Rio Vermelho. Foi a última vez que a
baiana passou pela capital goiana. Um show repleto de hits, uma plateia morna e uma Gal
Costa não tão empolgada assim com a reação
do público à sua voz, não mais igualmente
aguda e doce como nas décadas anteriores, mas
com graciosa novidade da rouquidão grave da
experiência de uma diva no palco.
“Nenhuma Dor” é um álbum que virou
trilha sonora garantida até da última mudança
que fiz. Ele estava na antiga e segue presente
na nova casa. A casa é tomada pela voz de Gal
Costa e agradece toda vez que é ela a escolhida
para encantar o espaço. Por isso, lidar com a
morte foi tão complicado. Segurar o choro
para conseguir falar, em alguns momentos,
parece mais natural do que eu imaginava. E
poucas partidas de artistas me impactaram
tanto. Antes dela, talvez só a morte de Mark
Lanegan, aos 57 anos, em fevereiro.
Pela distância de estilos entre os dois artistas,
fica fácil de perceber que parece ter algo de estranho nessa história. Durante a adolescência, eu
era daqueles garotos chatos que achava que só o
rock prestava e todo o resto do universo da música
não passava de uma grande porcaria.
A maturidade foi me mostrando que é preciso
abrir horizontes e dar uma chance para outros
estilos. Tanto que meu gosto pela música brasileira
dos anos 1960 é algo novo. Não era uma constante
até a primeira década dos anos 2000. Já fui o
chato que falava mal de música sertaneja, claro.
A equação parece meio óbvia. Bobo fui de não
aceitar que a diferença é parte natural da vida.
Principalmente na música.
Dos Doces Bárbaros, ainda me falta conseguir
assistir a um show da Maria Bethânia. Todos
os outros três - Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano
Veloso -, consegui ver de perto mais de uma
vez. Se não fosse tão imaturo antes talvez pudesse ter ido a mais shows desse quarteto baiano. Mas fazer o quê?
Ver os depoimentos dos amigos da vida e
da música de Gal nas redes sociais e em entrevistas na tarde ontem arrancou lágrimas
de muita gente. Do Caetano dizendo no Estúdio
i, da GloboNews, “que turma doida!” para definir a junção artística dele com Gal, Gil e
Bethânia, que tirou risadas em meio ao choro
incontido dos fãs, a um perdido e inconsolável
Gilberto que pouco conseguiu dizer sobre a
doçura e suavidade de Gal. Se limitou a exteriorizar a falta das palavras no momento da
dor: “Sei lá, né? Sei lá!”.
“Em choque, triste demais, difícil demais.”
Foi assim que Maria Bethânia definiu a morte
de Gal Costa, ao cair no choro e reconhecer a
incredulidade da situação. “Eu nunca pensei
um dia chegar a vocês para falar a vocês sobre
a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre
encantou com sua voz única, magistral, hoje
inteiro chora como eu. Uma amiga, que mesmo
longe, sempre mantive admiração e respeito.
Deus a receba na sua mais pura luz. É triste demais, difícil demais, muito duro.”
Esse depoimento de Bethânia, publicado hoje
nas redes sociais da cantora, me lembrou das
palmas contidas enquanto Gal Costa interpretava
“Maria, Maria”, do Bituca, no final de maio em
Goiânia. Uma música que virou símbolo da mulher batalhadora e guerreira, bem como era
mesmo Gal, ou Maria da Graça, que desafiava a
ditadura militar com sua arte.

{{

Nos deixou um ano depois de entregar um
disco recheado de parcerias com novas e consagradas vozes da música brasileira. Entre eles
estão Silva, Rodrigo Amarante, Zé Ibarra, Seu
Jorge, Tim Bernardes, Rubel e Zeca Veloso. Tinha
espaço para o também talentoso cantor uruguaio
Jorge Drexler e o português António Zambujo.
Essa experiência musical proporcionada pelas
dez faixas do disco “Nenhuma Dor” me acompanhou em casa em diferentes momentos da vida
no último ano. Muitas vezes o vinil nem saía da
agulha. Era só acordar, ligar o som e colocar Gal
Costa cantando “Paula e Bebeto”, sucesso escrito
pelo Bituca Milton Nascimento e Caetano, nessa
gravação na parceria com o rapper Criolo, para
dar ânimo ao dia que começava.

Gean Alaesse
Cordeiro

OPiniãO

Bancas:

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria mistura a dor e a alegria”

Se nem nós entendemos até agora como deixaram Gal Costa morrer numa “quarta-feira de
cinzas”, como ela canta “Saudosismo”, o que esperar de Milton, que se despede dos palcos no
domingo (13) em um Mineirão lotado. Podemos
imaginar que “A Última Sessão de Música” será,
merecidamente, um momento de celebração,
não só a Bituca, o carioca mais mineiro do Brasil,
mas também a Gal, que por tantas vezes nos fez
transformar lágrima
em esperança, dor em
alegria. É triste imaginar que vai continuar
a existir um mundo
sem Gal Costa. Mas é
feliz aquele que sabe
que sua carreira será
Augusto Diniz
reverenciada enquanto
é jornalista
a humanidade existir.

R$ 2,50

n

3

CARTA DO LEITOR

Baby
Você precisa saber de mim… Baby, I love you…
E Índia que com seus cabelos negros nos
ombros caídos…
Que desejava se corresponder com um rapaz
que fosse o tal…
E não se afobe não, pois nada é pra já…
Amores serão sempre amáveis, futuros
amantes quiçá…
Hoje a MPB ficou à flor da pele. E nossas
lágrimas são como chuva de prata. Oh corisco,
Maria Bonita mandou te chamar.
Sentiremos saudades de sua voz, do seu cabelo,
cabeleira… e alguém me disse que só na memória
ouviremos “meu nome é Gaaaaaall”.
Hoje você sobe ao céu que nem Samba de
Avião. E Como 2 e 2 o Brasil não chora. Ele canta.
Marcio Louzeiro
Goiânia

CONTA PONTO

{

Em choque, triste demais, difícil
demais. Eu nunca pensei um dia
chegar a vocês para falar a vocês
sobre a dor de perder Gal. O
Brasil que ela sempre encantou
com sua voz única, magistral,
hoje inteiro chora como eu. Uma
amiga, que mesmo longe, sempre
mantive admiração e respeito.
Deus a receba na sua mais pura
luz. É triste demais, difícil
demais, muito duro”
Maria Bethânia

{

Nossa irmãzinha se foi... Gal, a
quem chamava de Gaúcha. Fica a
saudade pra mim, pra todos que
eram próximos dela e pra tanta
gente na extensão deste Brasil
imenso que se encantava com o
canto dela. Agora o canto dela ﬁca
conosco pro resto das nossas vidas,
pra o tempo todo da nossa história”
Gilberto Gil

{
{

Eu te amo e vou te amar
pra sempre, Gal Costa.
As saudades serão eternas”
Milton Nascimento

Gal era uma menina que morava
na Rua Rio de São Pedro, na
Graça. O mais tocante era a
emissão da voz. João Gilberto,
Antonio Carlos Jobim e eu
percebemos isso. Há muitos outros
aspectos em que a canção
brasileira se encontrou
engrandecida por vozes femininas.
Mas a emissão da voz em Gal era
já música, independentemente do
domínio consciente das notas. E
isso fazia com que o espírito dela
expressasse sutilezas,
pensamentos, sentimentos,
asperezas, doçuras, de modo
espontâneo. O disco “Recanto” diz
tudo o que chego a saber sobre
Maria da Graça, Gracinha, Gal.
Compus novas canções (que somei
a uma que eu tinha feito para Jane
Duboc, exemplo de cantora com
absoluto domínio da música) para
que o signiﬁcado da presença de
Gal entre nós se explicitasse. Vou
ouvir “Recanto” - e sugiro a quem
me leia que faça o mesmo - para
repensar a Gal Fa-Tal, a Gal
Domingo, a Gal Meu Nome É Gal.
Moreno Veloso me disse que
reouviu esse disco esses dias e
voltou a entender tudo”
Caetano Veloso
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Área semeada chegará a 76,8 milhões de hectares

Conab estima
safra de grãos
em 313 milhões
de toneladas
A safra de grãos 2022/2023 deve chegar a uma produção de 313 milhões de toneladas, um aumento de
15,5% em relação ao resultado obtido no último ciclo,
o que representa quase 42 milhões de toneladas a
mais. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), o crescimento reflete uma estimativa de elevação na área plantada da soja.
No geral, a área semeada no país deverá chegar a 76,8
milhões de hectares, ante aos 74,5 milhões de hectares cultivados em 2021/2022, como mostra o 2º Levantamento de
Grãos da Safra 2022/23, divulgado ontem (9) pela Conab.
De acordo com o órgão, o aumento na área plantada é
explicado, entre outros fatores, pelo avanço da agricultura
em áreas de pastagens degradadas, ou ainda da opção
dos produtores pela soja em detrimento a outras culturas
devido a melhor rentabilidade. A projeção é que cerca de
43,2 milhões de hectares em todo país sejam destinados
para a semeadura da soja.
Com uma produtividade esperada em 3.551 quilos
por hectare, a estimativa é que a produção fique em
torno de 153,5 milhões de toneladas. O plantio da safra
2022/2023 da oleaginosa alcança 57,5% da área prevista
após um início lento por conta de chuvas localizadas
em alguns estados.
Para o milho, a expectativa da Conab é que a produção total seja de 126,4 milhões de toneladas. Na primeira
safra do cereal há redução de 3,1% na área a ser cultivada, atribuída à elevação dos custos de produção e à
alta pressão da ocorrência de cigarrinha, uma praga
que afeta as lavouras.
A Conab também prevê uma redução de área para o
arroz e o feijão. No caso do arroz, a maior queda se dá em
área de plantio sequeiro, que não necessita de irrigação
constante. Com uma área estimada em 1,5 milhão de hectares e uma produtividade média de 7.012 kg por hectare,
a safra do cereal está estimada em 10,6 milhões de toneladas.
Já para o feijão, a diminuição deve chegar a 2,7% na área
total prevista a ser semeada, somando todos os ciclos da
cultura. Ainda assim, a produção total da leguminosa no
país é estimada em 2,9 milhões de toneladas.

Trigo

Entre as culturas de inverno, a Conab destaca a
previsão de safra recorde de trigo. A expectativa é que os
agricultores colham 9,5 milhões de toneladas do grão
nesta safra, valor 23,7% maior que o ciclo anterior.
Segundo o órgão, o bom resultado deverá ser obtido
mesmo com a redução de produtividade das lavouras no
Paraná, prejudicadas por excesso de umidade, registrado
ao longo de setembro e outubro deste ano, o que tende
também a diminuir a qualidade do produto colhido.
“A situação adversa no estado paranaense foi compensada pelas condições climáticas favoráveis no Rio
Grande do Sul, com rendimentos obtidos acima de 55
sacas por hectare e boa qualidade do grão colhido”,
explicou a Conab.

Consumo e estoques

Neste levantamento, a Conab prevê uma queda do
consumo nacional de arroz em relação ao volume divulgado no levantamento anterior, saindo de 10,8 milhões
de toneladas para 10,6 milhões de toneladas na safra
2022/23. “Isso ocorre em razão da perspectiva de recuperação econômica, dado o fato de o arroz possuir uma
elasticidade-renda negativa”, diz a Conab.
Além disso, diante de um cenário de menor disponibilidade do grão e tendência de melhores preços internos,
as estimativas de exportação também diminuíram em
relação ao primeiro levantamento, sendo estimadas em
1,3 milhão de toneladas. Com isso, a perspectiva é de leve
retração do estoque de passagem (entre safras), para 2
milhões de toneladas ao final de 2023.
Para o trigo, a expectativa é de encerramento da safra
com estoque de passagem de 1,3 milhão de toneladas, estimativa 11,58% maior que a de outubro.
No caso do milho colhido na safra 2021/22 ainda em
comercialização, os dados de suprimento e consumo continuaram estáveis em relação ao levantamento anterior.
Por outro lado, os estoques de passagem foram ajustados
para 7,6 milhões de toneladas, dado o aumento nas estimativas de exportação para 38,5 milhões de toneladas e o
aumento das importações para 2,5 milhões de toneladas.
Já sobre a produção de 2022/23, a perspectiva é de aumento em torno de 6,2% no consumo interno e projeção
de continuidade de demanda externa aquecida pelo
cereal, o que, em conjunto com uma maior produção
brasileira, tende a resultar numa elevação de 16,9% nos
embarques, com uma previsão de exportação em 45 milhões de toneladas. (Especial para O Hoje)

Salto nas vendas de gasolina e etanol
explica quase todo avanço do comércio
Nos últimos meses, o comércio vinha
apresentando desempenho sofrível, com
quedas em sequência alternadas com ausência de crescimento, a exemplo de agosto, quando o volume de vendas do setor
varejista ampliado, na classificação do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), literalmente estacionou,
com variação nula. O avanço observado
em setembro parece destoar da tendência
observada até então e poderia sugerir
uma mudança eventual de tendência, não
fossem dois detalhes nada desprezíveis.
Em primeiro lugar, o crescimento registrado em relação ao mesmo período do ano
passado deu-se sobre uma base relativamente achatada pela redução observada no
volume vendido por todo o varejo em setembro de 2021. No comércio mais convencional, que inclui lojas exclusivamente varejistas, as vendas aumentaram 3,2% na
comparação entre setembro deste ano e
igual mês deste ano. No setor varejista ampliado, que inclui concessionárias de veículos
e motos, lojas de autopeças e de materiais
de construção, a variação limitou-se a 1,0%
frente a setembro de 2021, em função das
quedas de 1,2% e de 7,9% nos segmentos de
veículos, motos e peças, no primeiro caso, e
de materiais de construção, no segundo.
Ao longo de setembro do ano passado,
comparado a igual mês de 2020, as vendas
haviam sofrido perdas de 5,2% e de 4,0%
respectivamente no varejo tradicional e
no comércio varejista ampliado. Parte dessa
queda, à época, poderia ser explicada em

função dos valores mais elevados do auxílio
emergencial que vigorou em 2020, pelo
desemprego mais elevado já em 2021, com
redução nos rendimentos médios das famílias e o início da arrancada dos preços
na economia, sob liderança então dos
alimentos. A despeito das mudanças na
conjuntura econômica, o fato é que as
vendas avançaram em setembro deste
ano sobre uma base reduzida.

Combustível para vendas

Um segundo fator ajuda a entender como
o movimento agora ensaiado pelo varejo
pode ter pouca sustentação e apresentar,
portanto, fôlego curto. Uma parcela relevante
do crescimento observado em setembro deveu-se ao avanço vigoroso das vendas de
combustíveis, aparentemente impulsionadas
pela redução das alíquotas do no Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre o setor, o que trouxe uma
baixa momentânea dos preços da gasolina
e do etanol, principalmente. Adicionalmente,
ao longo do período eleitoral, a Petrobrás
nitidamente evitou aumentos de preços.
Comparadas a iguais períodos de 2021,
como consequência, o volume de combustíveis vendidos pelo varejo experimentou
alta vigorosa, saltando 30,3% em agosto e
mais 34,8% em setembro, na taxa mais elevada em toda a série histórica do setor, segundo o IBGE. No ano passado, as vendas
haviam anotado variação de 0,4% em agosto
e baixa de 4,2% em setembro, em relação
aos mesmos meses de 2020.

BALANÇO
t

2 Conforme o IBGE, o setor
de combustíveis acumulou
em setembro deste ano o oitavo mês de crescimento em
sequência. “O setor também
alcançou a maior contribuição para a composição absoluta da taxa interanual,
contribuindo com 3,2 pontos
percentuais no total de 3,2%
de variação do comércio varejista e 2,2 pontos percentuais no total de 1,0% de variação do varejo ampliado”,
registra ainda o IBGE.
2 Neste caso, o que se percebe é que, excluído o setor
de combustíveis, as vendas
no varejo restrito não teriam
saído do lugar e o resultado
do varejo ampliado passaria
a ser negativo, com redução
próxima de 1,2%.
2 Ainda na comparação
com setembro do ano passado, as vendas do setor de
super e hipermercados cresceu 3,8%, com altas ainda
para farmácias (mais 5,9%),
livrarias e papelarias (num
salto de 31,8% para um setor
que foi muito penalizado
desde a pandemia) e equipamentos e materiais para

escritório, informática e comunicação (mais 6,8%).
2 Mas sofreram baixas as
lojas de tecidos, vestuário e
calçados (-9,5%), móveis e
eletrodomésticos (-5,9%), artigos de uso pessoal e doméstico (-10,0%), além de veículos, motos e peças (-1,2%) e
materiais de construção (num
tombo de 7,9%). Na visão do
Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial
(Iedi), “o encarecimento do
crédito, o alto endividamento
de uma parcela das famílias
e a possibilidade de adiamento da compra de bens duráveis tendem a restringir o
desempenho de ramos como
móveis e eletrodomésticos,
veículos e autopeças, material
de construção e outros artigos
de uso pessoal e doméstico,
cujas vendas em alguma medida demandam crédito”.
2 Na comparação com o
mês imediatamente anterior,
com ajuste sazonal, as vendas
subiram 1,1% em setembro,
no varejo tradicional, e avançaram 1,5% no comércio em
seu conceito ampliado.
2 Em Goiás, o varejo conti-

nuou derrapando e registrou
recuo de 0,6% no segmento
mais restrito e baixa de 3,6%
no comércio ampliado na
passagem de agosto para setembro. Nas lojas estritamente varejistas, o volume de
vendas avançou 1,9% em relação a setembro do ano passado, com alta de 10,0% no
setor de combustíveis. O varejo ampliado vendeu 3,4%
a menos do que em setembro de 2021, sofrendo perdas de 8,0% nas concessionárias de veículos e peças e
de 15,6% no segmento de
materiais de construção.
2 Chama a atenção, ainda
em Goiás, a queda persistente
das vendas em hipermercados e supermercados, que registraram baixa de 2,1% em
relação a setembro do ano
passado, depois de já terem
desabado 7,2% em agosto
(igualmente em relação ao
mesmo mês de 2021). No acumulado entre janeiro e setembro deste ano, o setor reduziu suas vendas em 3,5%,
num sinal de fragilidade no
poder de consumo das famílias. (Especial para O Hoje)

Brasil ampliou capacidade
de armazenagem agrícola
A capacidade de armazenagem agrícola no país chegou a 188,8 milhões de toneladas no primeiro semestre,
um crescimento de 3% em
relação ao segundo semestre
de 2021. Os dados foram divulgados ontem (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
De acordo com o levantamento, o número de estabelecimentos que armazenam
produtos agrícolas cresceu
2,2% do segundo semestre de
2021 para o primeiro semestre
deste ano, totalizando 8.378.
Os dados de Mato Grosso não
foram coletados devido a di-

ficuldades operacionais, mas
a capacidade do estado foi estimada com base nas informações fornecidas no primeiro semestre do ano passado.
Os silos predominam no
país, com capacidade útil de
96,1 milhões de toneladas, seguidos pelos armazéns graneleiros, com 70 milhões de toneladas, e armazéns convencionais, estruturais e infláveis,
22,6 milhões de toneladas.
Entre os estados, o Rio
Grande do Sul tem o maior
número de estabelecimentos
(2.183), enquanto o Mato
Grosso tem a maior capacidade de estocagem (46,9 mi-

lhões de toneladas).
O total de produtos estocados no fim do primeiro semestre chegou a 65,5 milhões
de toneladas, uma alta de
10,5% em relação ao armazenado no fim do primeiro
semestre de 2021, de 59,2 milhões de toneladas.
Em relação aos cinco principais produtos agrícolas estocados nas unidades armazenadoras, que representam
95,8% do total, os maiores
volumes são a soja (35,3 milhões de toneladas), milho
(19,3 milhões), arroz (5,1 milhões), trigo (2,3 milhões) e
café (800 mil). (ABr)
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Projeto de taxação do agro
terá dura resistência na Alego
Deputado estadual
Paulo Trabalho,
representante do
setor, articula para
frear a matéria.
Presidente da Casa,
Lissauer Vieira
também se
manifestou
“totalmente contra”
a iniciativa do
Governo de Goiás

Reprodução

Felipe Cardoso
Paira nos corredores da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) um clima de tensão.
Deputados da base e oposição
já preveem uma grande “queda de braço” nos próximos
dias. Isso porque o governador
Ronaldo Caiado (UB) deve enviar ao Parlamento um projeto
de lei que busca criar uma espécie de “contribuição agropecuária” em Goiás. Na prática,
o texto acarretará na taxação
de produtos ligados ao setor.
O dinheiro arrecadado será
destinado a um fundo de investimento em infraestrutura.
Esse foi, inclusive, o assunto
de um almoço promovido pelo
governador com deputados da
base na tarde da última quarta-feira, 9. Na ocasião, segundo
um deputado presente, o governador tentou explicar a importância do projeto e, principalmente, convencer os parlamentares a votarem pela
aprovação do texto.
Dentre os argumentos,
Caiado teria dito que a medida vai compensar as perdas
na arrecadação em função
do reajuste do ICMS. Além
disso, também foi destacado

Texto acarretará na taxação de produtos ligados ao setor. O dinheiro arrecadado será destinado a um fundo de investimento em infraestrutura
que os recursos serão destinados a um fundo cujo objetivo é promover melhorias
na infraestrutura goiana.
Ao que tudo indica, o governador já conta com o apoio
de pelo menos 22 deputados.
Porém, um movimento forte
de oposição tem sido fomentado nos bastidores do Legislativo. A movimentação, ainda
silenciosa, tem sido encabeçada
pelo deputado Paulo Trabalho
(PL), um dos representantes
do setor na Casa de Leis.
A reportagem apurou que
o parlamentar fez diversos contatos na noite de ontem. Dentre
os telefonemas, Trabalho teria
dialogado com lideranças ligadas a Associação dos Produtores
de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja), sindicatos rurais e mem-

bros da Agrovia Castelo Branco.
A intenção é inviabilizar a aprovação do texto por meio da mobilização da categoria.
Em entrevista ao O HOJE,
o parlamentar confessou que
tem trabalhado para impedir
que o texto prospere. “Os produtores serão drasticamente
penalizados. Já iniciamos um
processo de articulação contrário a essa medida que será
enviada pelo governo nos próximos dias. Até mesmo os
parlamentares da base possuem resistência em votar
um projeto como esse. Temos
visto a articulação acontecendo pelos corredores, mas trabalharemos incansavelmente
na defesa dos produtores, dos
agropecuaristas, que não podem pagar essa conta”.

A reportagem ainda apurou
que tem sido fomentada uma
manifestação que será iniciada
assim que o projeto chegar no
Legislativo. O movimento prevê
protestos não apenas nas intermediações do Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, sede do Poder Executivo, como também
nas dependências da Alego.
“Faremos um tratoraço”, disse
Trabalho sem revelar mais detalhes sobre a iniciativa.
Em paralelo, o presidente
da Alego, Lissauer Vieira (PSD),
também decidiu se manifestar
sobre o assunto. Por meio de
um comunicado à imprensa,
Lissauer disse que na posição
de produtor rural, deputado e
defensor do agronegócio é “totalmente contra” a proposta.
“Sempre estive ao lado do

governo, no reequilíbrio fiscal
do Estado. Enfrentamos momentos difíceis, mas não titubeei nos
meus princípios. Por isso, acredito que existem outras formas
de equilibrarmos as contas públicas para compensar a queda
do ICMS sem prejudicar pessoas
que empreendem e trabalham
num setor vital para a nossa
economia”, disparou.
Outra fonte consultada pelo
O HOJE, mas que pediu sigilo
na declaração, foi ainda mais
além. De acordo com o mandatário, esse seria um claro sinal
de retaliação aos produtores.
“Eles ficaram ao lado do Vitor
Hugo na disputa pelo governo
de Goiás”. O governo foi procurado, mas até o fechamento da
reportagem não houve retorno.
(Especial para O Hoje)

CANDIDATURA DEFERIDA

George Morais será deputado após decisão do TSE
O médico George Morais
conseguiu reverter decisão da
Justiça e teve a candidatura
de deputado estadual deferida
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com a decisão, o exprefeito de Trindade assumirá
cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
“É com muita alegria que
comunico a todos o deferimento da minha candidatura a deputado estadual de forma definitiva. Estou aqui em Brasília,
vim acompanhar o julgamento
e o Tribunal Superior Eleitoral
acabou de dar o parecer favorável”, celebrou ainda na noite
de terça pelas redes sociais.
A candidatura foi impugnada e o registrado negado
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) ainda
em setembro, durante a campanha. À época, a desembargadora relatora Amélia Martins
de Araújo, seguida pelos demais, afirmou que George Morais teve os direitos políticos
suspensos entre 14/05/2019 e
14/05/2022 e, durante este período, também houve a suspensão da filiação.
“No que concerne à condição de elegibilidade, a impugnação cinge-se à ausência de
filiação partidária do candidato
pelo prazo mínimo legal – 6

Reprodução

meses antes da data das eleições –, em razão da suspensão
de seus direitos políticos no
período entre 14/05/2019 e
14/05/2022, por força de condenação, com trânsito em julgado, por ato de improbidade
administrativa.”
Ainda assim, o nome de
George foi mantido na urna e
ele teve 38.336 votos em 2 de
outubro. Já na terça, o TSE en-

tendeu, por meio do ministro
relator Carlos Horbach e os
outros magistrados, que a Resolução TSE 23.596 prevê que
a filiação partidária, se esta
existir antes da suspensão de
direitos políticos, será interrompida e “voltará a produzir
todos os efeitos, inclusive para
fins de condições de elegibilidade prevista no inciso 5º do
parágrafo 3º do artigo 14 da

Constituição Federal na data
em que forem restabelecidos
os direitos políticos”.
Conforme apurado, Morais
ocupará a vaga de Thiago Albernaz (MDB). Sobre o assunto,
a equipe jurídica do deputado
estadual disse que aguarda a
recontagem de votos e do cálculo do quociente eleitoral,
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e tem “tranquili-

“É com muita
alegria que
comunico a todos
o deferimento da
minha candidatura
a deputado
estadual de forma
deﬁnitiva”, disse
nas redes sociais

dade quanto à reeleição de Albernaz para um próximo mandato, com a convicção de que
a mudança na composição da
Assembleia Legislativa de
Goiás não afetará o resultado”.
E continua: “A assessoria espera a confirmação via informações oficiais para avaliação
de medidas cabíveis, se necessário”. (Francisco Costa, especial para O Hoje)
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Lula freia o PT

Geraldo Alckmin anunciou 11 partidos como membros do grupo

MDB indica
membros para

equipe de transição
O MDB indicou nesta quarta-feira (9) os membros que
farão parte da equipe do governo de transição do presidente
eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os senadores Renan
Calheiros e Jader Barbalho integrarão o conselho político da
equipe. Na terça (8), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, formalizou o convite para que o MDB compusesse o conselho. À
tarde, o vice-presidente eleito e coordenador-geral da transição,
Geraldo Alckmin, anunciou o PT, PSD, PSB, Agir, PROS, Avante,
Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB e PDT como integrantes do
grupo. O MDB ainda não estava entre eles.
Além do conselho político, o partido terá representantes
nos grupos temáticos. Como anunciado na última terça-feira
por Alckmin, a senadora Simone Tebet coordenará a área de
assistência social. O secretário-executivo do MDB Nacional,
Reinaldo Takarabe, também integrará esse grupo. Também
fazem parte da coordenação as ex-ministras do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Márcia Lopes e Tereza Campello, e o
deputado estadual mineiro André Quintão (PT-MG).
Ainda pelo MDB, o ex-governador do Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto, fará parte do grupo da indústria, comércio e
serviços. Os coordenadores dessa área temática ainda não
foram oficializados. Na terça Alckmin anunciou, ainda, os
coordenadores da área econômica: os economistas André
Lara Resende, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no governo Fernando Henrique
Cardoso e um dos formuladores do Plano Real; Pérsio Arida,
ex-presidente do BNDES e do Banco Central; o professor da
Universidade de Campinas (Unicamp), Guilherme Mello; e
Nelson Barbosa, ministro da Fazenda no segundo governo
Dilma Rousseff. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Lula da Silva desembarcou em Brasília para acalmar os ânimos dos petistas que querem voltar com
sede ao pote de água benta da Esplanada dos Ministérios. Das hostes à cúpula, O PT, ainda encantado
com o retorno ao Poder, está ansioso para ocupar
espaços que já comandou. Mas o presidente eleito
entendeu o recado das urnas e sabe pisar em território ainda hostil: Lula não volta ao Palácio com a
força de antes, praticamente apenas metade do País
o elegeu, e os aliados e adversários sabem disso. O
Barba pisa em ovos para não criar crises antes da
posse. Por isso freou os anseios do PT e abriu espaço
generoso para os partidos da coalizão, inclusive no
comando da Transição, ao escolher Geraldo Alckmin
(PSB) para ser o gestor. Experiente e esperto, Lula
avisou ontem aos presidentes da Câmara e Senado,
Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que terá um governo
para todos – um recado claro para o PT não se
sentir hegemônico.

Virou em 5

O presidente Jair Bolsonaro (PL) virou a votação
contra Lula da Silva (PT) em apenas cinco municípios da Região Nordeste, em relação ao 1º turno:
Paripueira, Jequiá da Praia, Flexeiras, Novo Lino
e Satuba deram mais votos ao Capitão na segunda
fase da eleição. E só. O levantamento foi realizado
pela Agência Tatu. Em média, 70% dos votos da
região foram para Lula, a exemplo do 1º turno.

Limpando a sala

Todo ano de eleição presidencial, o
CCBB deixa reservada
a área para a equipe
de transição e não usa
as salas do 1º andar
para apoio. Quem reparou foi um integrante da nova leva do Governo: a confiança na
vitória de Bolsonaro
era tanta que a turma
deixou as salas ocupadas com material das exposições
– e foi uma correria para realocar centenas de caixas,
móveis, e abrir espaço para as mesas do Grupo de
Transição. A assessoria do CCBB não comenta, mas
garante que manteve as exposições.

Animais na transição

Um grupo formado por mais
de 80 organizações que atuam
na agenda animalista se articula junto a representantes do
novo Governo eleito para a
criação, a partir de 2023, do
Conselho Nacional de Proteção
e Defesa dos Direitos Animais
no âmbito da Esplanada. Além
disso, essas organizações – entre elas, a Alianima – pleiteiam
a realização de Conferências
Nacionais de Proteção e Defesa
dos Direitos Animais.

Secura no Brasil

Dados da Agência Nacional das
Águas, em parceria com o Map
Biomas e Institutos Internacionais
de Meteorologia, apontam que o
Brasil ficou mais seco em 42% do
seu território, área que corresponde
a parte das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Por outro lado,
cerca de 25% do território brasileiro
estão mais úmidos, com as chuvas
mais intensas e frequentes no Norte
da Amazônia e na região Sul. Os
dados foram levados por cientistas
à COP 27, no Egito.

Nos trilho$

A alemã Deutsche Bahn (DB),
maior empresa de logística ferroviária do mundo, vai administrar
por 15 anos os 2 mil km de linha
férrea num complexo que ligará
o Cairo, Alexandria e a cidade administrativa do Canal de Suez com
trens de alta velocidade, o intercidade e os de cargas. Num contrato assinado anteontem no valor
de um bilhão de euros. O brasileiro
Gustavo Gardini é um dos membros da empresa. Ele é o diretor
de parcerias globais estratégicas
e investimentos sustentáveis da
empresa. (Especial para O Hoje)

Como funciona a cláusula que
deixou Patriota de fora da Câmara
Reprodução

Partido de Gustavo Mendanha não fez
uma cadeira sequer porque obteve 149
mil votos nas sobras, 12,7 mil a menos
que a cláusula de barreira
Felipe Cardoso
O Patriota, partido do exprefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha,
bateu na trave para atingir
uma cadeira na Câmara dos
Deputados, que teve dez deputados eleitos pelas “sobra
s” e sete parlamentares eleitos por meio do Quociente
Eleitoral (QE). Em Goiás, o
QE foi de 202.383 votos. Essa
é a quantidade de votos necessária para eleger um deputado federal e o partido
de Mendanha obteve 73,67%
desse número.
O especialista em Direito
Eleitoral, Leon Safatle, explica
que o quociente só foi atingido
pelo PL (2), União Brasil (1),
PP (1), PT/PCdoB/PV (1), MDB
(1) e Republicanos (1). As outras dez cadeiras foram distribuídas pelo cálculo da média
eleitoral entre esses partidos
que já atingiram o QP e os demais partidos que obtiveram
pelo menos 80% do QP.
O percentual, de acordo
com o especialista, é uma das
cláusulas de barreira para a
distribuição das cadeiras remanescentes. A segunda regra
é o percentual de 20% do QE
por voto nominal. Ou seja, para

concorrer às sobras, o partido
precisa ter tirado 161.906 votos
e o candidato a deputado federal precisaria ter obtido pelo
menos 40.676 votos.
O partido de Mendanha e
Jorcelino Braga obteve 12,7 mil
votos a menos do que a quantidade de votos obtida pela
chapa patriota, que teve
149.111 votos e o mais votado
da chapa também não obteve
os 20% do QP. O deputado estadual Delegado Humberto
Teófilo (Patriota), mais votado
da chapa, teve 37.091, 3,5 mil
a menos do que a cláusula.
“Essa foi a primeira vez que
essa cláusula foi aplicada. A
atualização foi feita em 2021,
por meio da Minirreforma Eleitoral de 2021, que criou as regras para as sobras. São 10%
de votos nominais [por candidatura] para partidos que atingiram o QE, e de 20% para os
deputados que são filiados a
partidos que atingiram, no mínimo, os 80% para concorrer
às sobras”, explica Safatle.
O Patriota não entrou porque não atingiu a cláusula de
barreira para a distribuição
das sobras nas duas situações.
“Bateu na trave para conseguir uma cadeira”, acrescenta
o especialista.

O quociente eleitoral foi de 202.383 votos, que é a quantidade necessária para eleger um deputado federal

Distribuição

Com o resultado das urnas,
todos os votos válidos para
deputado federal (3.807.191)
foram divididos por 17 (quantidade de cadeiras disponíveis
para Goiás). “O resultado,
202.383, é o número necessário para cada partido garantir
uma cadeira, um deputado
federal”, explica.
Com o resultado em mãos,
o Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás (TRE-GO) fará a distribuição das cadeiras pela
divisão do Quociente Eleitoral pela quantidade de votos
do partido. Esse resultado,
segundo Safatle, será o resultado do Quociente Parti-

dário. Ele exemplifica no PL,
que obteve mais votos
(575.646 votos). Os votos do
PL foram divididos pelo QE
equivalem a 2,84.
“Ou seja, o PL teve direito
a duas cadeiras por QP, porque despreza-se a vírgula, as
outras duas cadeiras do partido foram calculadas pela
média”, pontua. O especialista
ainda reitera que o cálculo
foi feito para todos os demais
partidos e somente o PL, o
União Brasil, o PP, a Federação Esperança (PT/PCdoB/PV),
o MDB e o Republicanos atingiram uma cadeira.
As outras dez foram distribuídas pela média. Leon

explica que o cálculo da média é feito por meio da divisão
da quantidade de votos do
partido pela quantidade de
deputados atingidos pelo QP
mais 1. “É a regra”, pontua.
Em todas as rodadas o partido
que tiver a maior média tem
direito a cadeira.
“O Patriota, por exemplo,
teria a maior média na sétima
rodada de divisão das sobras.
O partido, no entanto, não teve
direito de concorrer às sobras.
A cadeira, então, ficou com o
MDB, que elegeu a deputada
Marussa Boldrin mesmo com
10,5 mil votos a menos que o
Patriota”, exemplifica. (Especial para O Hoje)
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No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense empatou em 1 a 1 com o Athlético Parananese e se complicou ainda mais no Brasileiro

Alan Deyvid/Atlético-GO

PErto da queda
Breno Modesto
O Atlético Goianiense está
muito perto do rebaixamento à
Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time
comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza empatou em 1
a 1 com o Athletico Paranaense,
na noite desta quarta-feira (9),
e, praticamente, disse adeus à
primeira divisão. Shaylon marcou para o Dragão e David Terans foi às redes pelo Furacão.
Com o resultado, o RubroNegro vai aos 35 pontos e se
mantém na décima oitava colocação, com três pontos a menos que o Cuiabá, primeiro
clube fora da zona de rebaixamento e que ainda joga na
rodada. Caso o Dourado pontue
diante do Atlético Mineiro, o
Atlético Goianiense estará oficialmente rebaixado.

O jogo

A partida no Estádio Antônio
Accioly começou com o Atlético
Goianiense indo para cima do
Athletico Paranaense. Tanto
que a primeira finalização do
jogo foi do Dragão. Aos seis minutos, Airton, da entrada da

Atlético-GO empata com o Athletico-PR e fica
muito perto de rebaixamento à Série B
área, deu um toquinho para
Wellington Rato, que tentou tocar por cima de Bento. Atento,
o arqueiro do Furacão deu um
tapa na bola e evitou o gol.
Na marca de 24 minutos,
Lucas Gazal tirou o “uh” dos
torcedores atleticanos. Jefferson inverteu o jogo para o zagueiro, que recebeu na intermediária e avançou até a entrada da área, de onde mandou
uma bomba. O chute do camisa
4 passou à esquerda da meta

defendida por Bento, que só
acompanhou.
No minuto seguinte, Bento
voltou a ter trabalho. Shaylon
tentou lançar para Gabriel Baralhas, que estava como elemento surpresa no ataque. A
defesa do Athletico-PR acabou
cortando e, no rebote, o próprio
Shaylon ficou com a sobra e,
de fora da área, encheu o pé.
Em dois tempos, o goleiro do
Furacão fez a defesa e manteve
o 0 a 0 no placar.

Sem oferecer perigos ao rubro-negro goiano na primeira
etapa, o Athletico-PR voltou
com tudo na segunda etapa. O
técnico Luiz Felipe Scolari promoveu a entrada do jovem Vitor Roque no lugar de Pablo, e
foi justamente o camisa 39 que
quase marcou. De fora da área,
o garoto buscou o chute colocado, mas Diego Loureiro encaixou e não deu rebote.
Quando o Atlético Goianiense respondeu, foi para marcar.

FICHA téCniCa
Atlético-GO 1x1 Athletico-PR
Data: 9 de novembro de 2022. Horário: 21h30. Local: Estádio antônio accioly, em goiânia (go).
Gols: shaylon (5’/2t) - aCg; david terans (15’/2t) - CaP. Árbitro: Jean Pierre goncalves Lima (Rs). Assistentes: Rafael da silva alves (Fifa/Rs) e Lúcio Beiersdorf Flor (Rs). VAR: daniel nobre Bins (Fifa/Rs)
Atlético-GO: diego Loureiro; dudu (Edson Fernando), Lucas gazal, Wanderson (Klaus) e Jefferson (Jorginho); Willian Maranhão (Marlon
Freitas), Baralhas e Wellington Rato; airton
(Kelvin), Churín e shaylon.
Técnico: Eduardo souza

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique
(nicolás Hernández), Matheus Felipe e abner
Vinícius; Fernandinho, Erick (alex santana) e
david terans; Cuello (Vitor Bueno), Pablo (Vitor
Roque) e Vitinho (Rômulo).
Técnico: Luiz Felipe scolari

Aos cinco minutos, o Dragão
foi tocando de pé em pé, em
jogada que começou com
Dudu, na ponta direita, e marcou com Shaylon, que foi acionado na esquerda. Da entrada
da área, o camisa 11 encheu o
pé e mandou no cantinho de
Bento, que não conseguiu alcançar a finalização.
Mas a vantagem goiana não
durou muito tempo. 10 minutos após abrir o placar, o Atlético Goianiense levou o empate.
Churín tentou sair em contraataque, mas acabou sendo desarmado. Com a recuperação
da bola pelo lado do time paranaense, o uruguaio David
Terans foi acionado e, de longe,
mandou um balaço, que foi
parar no fundo das redes de
Diego Loureiro.
Desesperado, o Dragão foi
com tudo para o ataque e teve
mais duas boas oportunidades
para marcar. Uma com Churín
e outra com Wellington Rato.
Mas, em ambas, não conseguiu
marcar e amargou outro empate
com sabor de derrota, que coloca
o Atlético Goianiense muito perto do retorno à Segundona. (Especial para O Hoje)
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Os estudantes
foram fortemente
impactados pela
pandemia de Covid,
em que as escolas
ﬁcaram fechadas e
não conseguiram
oferecer suporte
para o ensino
remoto

Marcelo Camargo

Transição vê na recuperação da
educação um dos maiores desaﬁos
Com a menor verba para 2023 dos últimos 11 anos, novo governo precisará se desdobrar
Vinícius Marques
Nos últimos quatro anos,
muitos cortes foram feitos na
educação e programas de estado que foram criados durante os dois governos Lula
e mantidos nos governos Dilma, precisam se reerguer ou
renovar para a manutenção
dos mesmos.
Entre os programas e
ações, estão o Programa Universidade para todos (Prouni),
o Financiamento Estudantil
(Fies) e vários outros que foram paralisados nos últimos
anos ou tiveram redução
brusca de financiamento.
A equipe de transição do
governo do presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
iniciou nesta quinta-feira (3)
as negociações sobre o Orçamento de 2023. Um dos grandes
desafios, segundo os especialistas, será recompor as verbas
do Ministério da Educação.
No cenário pós-pandemia,
a educação básica teve a menor previsão de verba dos últimos 11 anos, segundo dados
compilados pelas consultorias
de orçamento da Câmara e
do Senado.
A área engloba a educação
infantil e os ensinos fundamental e médio, ou seja, a
maior parte da vida escolar
dos alunos.
Os estudantes dessas etapas de ensino foram fortemente impactados pela pandemia de Covid-19, em que
as escolas ficaram fechadas,
e a maioria não conseguiu
oferecer o suporte necessário
para o ensino remoto.
O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2023, enviado

No cenário pós-pandemia, a educação básica teve a menor previsão de verba dos últimos 11 anos
pelo governo Jair Bolsonaro
ao Congresso Nacional, prevê
R$ 11,3 bilhões ao setor, sem
considerar a complementação
da União ao Fundo de Manu-

tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb).
Essa queda no volume de
recursos ocorre em meio às
restrições impostas pelo teto

de gastos, que é a regra que
limita as despesas da União,
além da elevação dos repasses
obrigatórios ao Fundeb –
principal meio de financia-

ações do Ministério da educação que sofreraM cortes expressivos
Apoio Ao desenvolvimento
dA educAção básicA ......................................95,6%
são recursos destinados, por exemplo, à implementação
da base comum curricular e à expansão das escolas que
oferecem ensino em tempo integral.
ploA 2022 - R$ 664.587.867
ploA 2023 - R$ 29.160.974

Apoio à infRAestRutuRA
pARA A educAção básicA ..................................97%
É parte da verba utilizada para a construção e reforma de
creches e escolas.
ploA 2022 - R$ 119.145.964
ploA 2023 - R$ 3.457.299

Aquisição de veículos pARA o tRAnspoRte
escolAR dA educAção básicA ......................95,7%
o dinheiro é usado para a compra de veículos escolares

por meio do programa caminho da escola.
ploA 2022 - R$ 10.000.000
ploA 2023 - R$ 425.000

educAção infAntil ........................................96,6%
primeira etapa da educação básica, a educação infantil engloba crianças de até cinco anos. Apesar de ser responsabilidade dos municípios, o governo federal tem papel suplementar de prestar apoio técnico e financeiro.
ploA 2022 - R$ 151.000.000
ploA 2023 - R$ 5.090.183

educAção de jovens e Adultos (ejA) ..........56,8%
modalidade de ensino destinada a jovens e adultos que
não tiveram acesso ou não terminaram o ensino fundamental
ou médio.
ploA 2022 - R$ 38.981.322
ploA 2023 - R$ 16.825.333

mento da educação básica no
Brasil e que é composto pela
arrecadação de estados e municípios e complementado por
verbas federais.
Até 2020, a União contribuía
com 10% do valor total. A partir de 2021, com a aprovação
do chamado novo Fundeb, a
participação do governo federal passou a crescer gradativamente e chegará a 23% em
2026. No ano que vem, o repasse será de 17%, o equivalente a R$ 40 bilhões, segundo
as consultorias do Congresso.
Os especialistas alertam,
porém, que esse aumento obrigatório de repasses via Fundeb não pode ser utilizado
como justificativa para o corte
em outras ações da pasta.
Apesar de os recursos do
fundo serem destinados à educação básica, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) explica que eles
cobrem apenas o pagamento
de salários e despesas correntes, como contas de água e luz.
Por isso, na avaliação da
entidade, o apoio financeiro
da União, além do Fundeb, seria necessário para garantir
investimentos e superar as perdas impostas pela pandemia.

Cortes na
educação básica

Em todos os níveis educacionais o próximo governo
terá desafios na recuperação
de recursos. Ações estratégicas ligadas à educação básica
– como fomento ao ensino integral, construção e reformas
de creches e escolas e compra
de veículos escolares – tiveram reduções no projeto de
orçamento de 2023.

Crianças no ensino fundamental ainda não sabem ler
Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb), divulgados em setembro, mostraram o impacto gerado pela Covid-19 no processo de ensino e aprendizagem. Entre 2019 e 2021, por
exemplo, mais do que dobrou
a porcentagem de crianças
do 2º ano do ensino fundamental que ainda não sabiam
ler e escrever, nem mesmo
palavras isoladas.
Evine Nunes, 11, enfrentou
muitas dificuldades para acessar as aulas durante a pandemia e teve seu aprendizado
prejudicado. A mãe, Adnilda
Lima dos Santos, 40, conta
que a filha ainda não consegue copiar as tarefas do qua-

dro, nem ler os exercícios dos
livros. “O desenvolvimento
dela está sendo muito ruim.
As aulas voltaram, mas não
teve uma aula de reforço para
poder acompanhar o desenvolvimento”, conta.
“Com as aulas online, minha filha não aprendeu nada,
às vezes a gente não tinha
condições de pagar a internet.
Minha filha hoje está no 6º
ano, mas as crianças não estão aprendendo”, lamenta.
Na matemática, o cenário
também é preocupante: em
2021, 22% das crianças não
conseguiam fazer operações
básicas, como soma e subtração. Em 2019, antes da pandemia, eram 16%.

Transparência e
qualidade do gasto

Além da redução de verbas, há ainda o temor de perda de transparência e de qualidade desse gasto já escasso.
Isso porque as emendas de
relator, aquelas batizadas de
"orçamento secreto", vêm
ocupando espaço cada vez
maior em ações ligadas à educação básica.
Algumas delas chegam a
ser quase totalmente financiadas por meio dessas emendas. É o caso da verba de
apoio à infraestrutura – usada
para a construção e reforma
de creches e escolas. Em 2021,
60,4% desse gasto foi autorizado via emendas de relator.

Em 2022, esse percentual saltou para 83,7%, segundo dados compilados pelos técnicos
do Congresso.
"Uma política importante,
como dotar as escolas de infraestrutura adequada está,
hoje, praticamente toda a cargo do Parlamento”, diz Cláudio Tanno, da consultoria de
orçamento da Câmara.
"Essa ação fica condicionada, portanto, a uma visão
própria de cada parlamentar,
e não a uma visão global que
o ministério tem", acrescentou Tanno.
No próximo ano, a previsão
é que os parlamentares tenham à disposição R$ 1 bilhão
em emendas de relator dentro

do Ministério da Educação. No
total, R$ 19,3 bilhões poderão
ser espalhados pelo Orçamento
de 2023 para esse tipo de emenda, que é criticada pela falta
de transparência em relação
aos critérios de distribuição.
"O ministério consegue
priorizar esse recurso de forma técnica, nas escolas mais
vulneráveis e nas regiões que
necessitam de mais suporte.
Quando passa isso para as
emendas de relator, você não
tem transparência nenhuma
de como esse dinheiro está
sendo usado e nem dos critérios que estão sendo utilizados”, alertou Hoogerbrugge, do Todos pela Educação.
(Especial para O Hoje)
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Manoel L. Bezerra Rocha

O Estado registrou US$ 1,018 bilhão em exportações

Exportação goiana
cresce 78% e safra
de graõs deve
passar 32 mi/ton
Sabrina Vilela
As exportações de Goiás tiveram aumento de 77,82%
no mês de outubro se comparado com o mesmo período
do ano passado. O saldo superavitário foi de US$613
milhões. Só no último mês, o Estado registrou US$1,018
bilhão em exportações e US$405 milhões de importações.
A notícia também é boa para a produção de grãos na
safra 2022/2023. Goiás deve alcançar uma produção
total de 32,1 milhões de toneladas de grãos no ciclo
atual, crescimento de 11,6% em relação ao ciclo anterior
(2021/2022), de acordo com dados do 2º Levantamento
da Safra de Grãos, publicado nesta quarta-feira (9/11)
pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Os municípios goianos que foram destaque na comercialização de mercadorias no mês passado foram
Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás e Anápolis. Já as vendas que mais lideraram foram da soja que se destaca em farelo, grão e óleo -; carne (que representa 17,38%; milho milho com 13,41%; algodão
com 8,56% ; e ferroligas 6,82%. Os países que mais fazem os pedidos desses commodities são China, Japão,
Coreia do Sul e Holanda.
Já os países que venderam mais para o estado
foram China, Rússia, Estados Unidos e Alemanha no
envio de adubos; produtos farmacêuticos; veículos
automóveis, reatores nucleares, produtos químicos
orgânicos e combustíveis minerais. E os principais
consumidores foram os municípios de Anápolis, Catalão,
Aparecida de Goiânia e Goiânia.

Movimento histórico

Superintendente de Produção Rural Sustentável da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) , Donalvam Maia que trata as exportações como movimento histórico principalmente no
que se refere à China que é a maior compradora de
commodities brasileiras.
Ele afirma que a ideia seria aumentar o comércio
exterior que houve um aumento muito em commodities, isso aumenta os custos da balança comercial de
exportação. Outro destaque dado pelo superintendente
é para as carnes, que estão entre os produtos mais
exportados.
"Há cerca de três meses as carnes tiveram as exportações paradas. Foram questões pontuais, como a China
disse que foi verificado umas questões sanitárias até
de Covid-19 e isso deu uma segurada. Que refletiu nos
preços que subiram".

Balança comercial

Ainda no que refere às exportações, Donalvam esclarece que também pode acontecer da exportação
ser impedida por outros motivos. "Quando a exportação
é impedida quando um comprador tem muito poder,
ele pode usar de uma questão sanitária e dar uma segurada nas compras que pode mexer com os preços.
Mas o alarde pode ser politicamente um pouco mais
inflacionado, principalmente quando é nosso maior
consumidor", explica.
No caso do algodão goiano, ele se destaca pela qualidade apesar de terem poucos produtores aqui em Goiás.
Maia afirma que em Goiás existem pelo menos 30 produtores de algodão.
"Temos a questão da rastreabilidade que é algo solicitado pelo mundo inteiro, questões de sustentabilidade
que são bem tratadas com nossos produtores de algodão.
Temos cerca de 30 produtores de algodão aqui em
Goiás que tem um bom volume. A relevância da produção
de algodão que temos aqui é pela qualidade. O algodão
é aceito em quase todos os lugares do mundo, apesar
de que a nossa área não é a maior".
Quando é analisada a balança comercial, Goiás
tem uma grande saída do agronegócio de exportações
e isso traz dividendos de produto a que seja de soja,
in natura, todo complexo de soja. Mas, segundo o superintendente, o Estado possui uma grande entrada
de fertilizantes, que foi uma grande preocupação do
Brasil quando quando estava iniciando o conflito
entre Rússia e Ucrânia.
“O estado de Goiás tem uma grande preocupação
com a sustentabilidade e ele também foi o primeiro estado a instituir uma lei de bioinsumos aqui no estado,
que são insumos biológicos sejam eles defensivos agrícolas ou também fertilizantes para tornar biodefensivos
e biofertilizantes. Isso ajuda o produtor a desvalorizar,
diminuir um pouco essa importação, diminuir um pouco
o custo do produtor rural”. (Especial para O Hoje)

| juridica@ohoje.com.br

STJ anula provas obtidas apenas pelos
antecedentes criminais do suspeito
A Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) invalidou provas e determinou o trancamento de ação penal contra réu que foi alvo de busca pessoal e
veicular apenas com base em antecedente
por tráfico de drogas. Para o colegiado,
esse fato isolado – sem outros indícios
concretos de que, naquele momento específico, o acusado transportasse entorpecentes – não é suficiente para autorizar
a ação policial. Segundo o relator, ministro
Rogerio Schietti Cruz, o fato de o réu
estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar
"no tranco" não poderia ser considerado
indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do carro.
Ele observou que não havia nenhuma
relação entre as circunstâncias relatadas
pelos policiais e a prática de tráfico de

drogas, nem se cogitou a suspeita de tentativa de furto de automóvel – o que poderia motivar a averiguação da conduta
do réu. Schietti explicou que a busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de
Processo Penal, já foi alvo de análise criteriosa pelo STJ (RHC 158.580), devendo
a justa causa ser descrita com a maior
precisão possível e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto, de forma que fique clara a urgência
da diligência. Desse modo – acrescentou
o ministro –, os objetos ilícitos encontrados
durante a revista, independentemente
da quantidade, não podem ser utilizados
para convalidar a ilegalidade prévia, pois
seria necessário que a fundada suspeita
– necessária para justificar a busca –
fosse aferida com base nas informações
disponíveis antes da diligência.

Compensação por presídios
A Comissão de Segurança Pública da Câmara
dos Deputados aprovou
projeto que prevê compensação aos municípios
por impactos negativos
causados pela presença
de presídios em seu território. Conforme a versão aprovada, as medidas compensatórias serão financiadas por meio

de convênio entre o ente
responsável pela unidade prisional (União ou
estados) e o município,
com contrapartidas de
ambas as partes. Os recursos serão oriundos
do Fundo Penitenciário.
O montante não poderá
ser inferior a 1% dos custos totais de implantação
da unidade prisional.

Agravamento de pena

STF mantém efeitos
da lei de incentivo
ao setor cultural

A Câmara dos Deputados votará o projeto
que aumenta as penas
de vários crimes sexuais
contra crianças e adolescentes (PL 1776/15).
Pelo texto, haverá uma
nova condição para condenados por vários desses crimes poderem
usufruir de saída temporária: a proibição de

O Plenário do STF referendou
a liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia para suspender
os efeitos da Medida Provisória
(MP) 1.135/2022, que alterou leis
que davam apoio financeiro ao
setor cultural e de eventos. Em
seu voto pela manutenção da
cautelar, a ministra Cármen Lúcia
reiterou que a medida provisória
esvaziou a eficácia das normas
aprovadas pelo Legislativo.

se aproximar de escolas
de ensino infantil, fundamental ou médio e de
frequentar parques e
praças com parques infantis. Já o uso da tornozeleira eletrônica passará a ser obrigatório
na saída temporária e
na prisão domiciliar, independentemente do
crime cometido.

Senado deliberará sobre a denominada
“PEC Robin Hood às avessas”
O Plenário do Senado se reúne em
sessão deliberativa para votar três medidas
provisórias. Todas foram aprovadas na
Câmara dos Deputados. Uma delas é a MP
1.128/2022, que altera as regras para as
instituições financeiras deduzirem as perdas pelo não recebimento de créditos por
clientes inadimplentes a partir de 2025. A
matéria precisa ser aprovada até 15 de

novembro para não perder a validade. Pela
MP 1.128, a partir de 1º de janeiro de 2025,
os bancos poderão deduzir do lucro real
e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as
perdas decorrentes de inadimplência
(atraso superior a 90 dias) e operações
com pessoa jurídica em processo falimentar ou em recuperação judicial.

RÁPIDAS

t

2 Lei federal proíbe fechamento de bibliotecas - O vereador Mauro Rubem
(PT) entrou com representação no Ministério Público Estadual e no Tribunal de
Contas dos Municípios contra o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz e o secretário
de Educação, Wellington Bessa, pelo fechamento de 50 bibliotecas da rede
municipal de ensino. (Especial para O Hoje)

Iniciativa privada dará escala para
a economia verde, diz ministro
O governo brasileiro quer
a ajuda da iniciativa privada
para dar escala às iniciativas
que pretendem desenvolver,
no Brasil, uma economia menos danosa ao meio ambiente.
Nesse sentido, segundo o
ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite, caberá ao poder público estabelecer políticas públicas que deem diretriz geral e segurança aos
investidores.
A declaração foi feita de
forma online, transmitida ao
vivo para o pavilhão brasileiro
na COP27, que reúne representantes de governos e da
sociedade civil em Sharm elSheikh, no Egito.

A conferência terminará
no dia 18.
“As políticas públicas vêm
para dar segurança necessária e uma diretriz geral, mas
são os empreendedores que
fazem a coisa ganhar corpo”,
disse o ministro ao falar sobre as ações que vêm sendo
adotadas pelo governo no
sentido de “catalisar uma
nova economia verde”.

Empreender e inovar

Na avaliação do ministro,
sua pasta “saiu de um modelo
simplório de simplesmente multar, proibir e culpar o setor privado, para empreender e inovar,
com ele [setor privado], e para

promover políticas que tragam
segurança jurídica e incentivos,
como o do metano zero ou todo
esse mercado de carbono que
está surgindo”, disse.

Oportunidades
para o empreendedor
no novo modelo

“Tudo isso traz oportunidades para o empreendedor
empreender”, acrescentou.
O ministro disse que o governo tem atuado para “catalisar essa nova economia verde
via políticas públicas”.
“Esse é o caminho correto
a se fazer, criando economia
e empregos verdes”, disse. (Especial para O Hoje)
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CASO VALÉRIO LUIZ

Fotos: Wagner Soares/TJ-GO

Depois de três dias de um julgamento com 24 testemunhas intimadas, 16 dispensadas, interrogatórios dos réus e debate entre defesa e acusação, júri decide pela condenação de quatro acusados

Réus são condenados pelo
assassinato de Valério Luiz

Vinicius Marques
Após dez anos desde o crime, o tribunal do júri sentenciou à prisão, na noite desta
quarta-feira (9), quatro acusados do assassinato do jornalista
e radialista esportivo Valério
Luiz de Oliveira a partir de denúncia do Ministério Público
de Goiás (MP-GO). Djalma Gomes da Silva foi o único absolvido. A motivação do crime seriam os comentários do radialista sobre o clube de futebol
no qual Maurício Sampaio fazia
parte da diretoria.
“Hoje foi desmontada uma
quadrilha e uma estrutura de
poder que nem mesmo eles
acharam que poderia acontecer”, disse Valério Luiz Filho
após a sentença.
Depois do debate entre defesa e acusação, os sete júris se
reuniram para deliberações. O
juiz e presidente do tribunal do
júri, Lourival Machado, convocou os presentes e proferiu a
sentença à prisão de Ademá Figueredo Aguiar Filho, Urbano
de Carvalho Malta, Maurício
Borges Sampaio e Marcus Vinícius Pereira Xavier.
“Expedimos mandado de
prisão para Marcos Vinícius,
que está em Portugal. Todos
devem ser recolhidos para o
cumprimento da pena”, decretou o juiz.

Maurício Sampaio teve prisão decretada e pena
fixada em 16 anos em regime fechado; julgamento
coloca fim a dez anos de espera
Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime por causa dos comentários
sobre a diretoria do AtléticoGO, teve, segundo a decisão,
a culpabilidade valorada com
propósito de calar a vítima.
“Exerceu sua influência e seu
poder econômico contra a expressão das opiniões do radialista”, declarou. O juiz fixou
16 anos em regime fechado
com prisão imediata.
O júri decidiu ainda que
Ademá Figueredo, apontado
como autor dos disparos que
mataram Valério, na condição
de policial militar, teria que
agir como garantidor da segurança pública, mas usou suas
habilidades para matar. “A conduta se mostrou negativa”, disse o juiz. A pena foi fixada em
16 anos em regime fechado.
Urbano Carvalho Malta,
acusado de contratar o policial
militar, teria contribuído com
o crime. O juiz fixou a pena
em 14 anos de reclusão em
regime fechado.
Marcos Vinicius foi condenado por atuar na logística do
crime, com 14 anos de reclusão

em regime fechado. Por ele estar fora do País, o nome dele
deve ser incluído na lista vermelha da Interpol.

Andamento

O terceiro dia de julgamento
foi marcado pelo debate entre
a defesa e a acusação. O promotor Maurício Camargo falou
sobre o tempo para execução
do crime. “Era possível Figueiredo sair da casa do Joel, ir no
açougue pegar a arma, praticar
o crime e ainda voltar.”
Já o advogado de acusação e filho de Valério Luiz,
Valério Luiz Filho, questionou o desmerecimento das
provas apresentadas e disse
que “é fácil dizer que não
tem provas quando falam
que todas as provas que aparecem são falsas”.
Às 19h10, o advogado dos
réus começou as tréplicas.
Ricardo Naves iniciou a defesa alegando que não haveria provas suficientes para
uma condenação. “A acusação tem que trazer a certeza
da culpa. Eu não preciso ter
certeza da inocência.”

1º dia; segunda-feira

O julgamento foi iniciado
na segunda-feira (7). A segunda testemunha foi o delegado Hellyton Carvalho. O
advogado Ricardo Naves
questionou sobre os dados
de sigilos telefônicos enviados
à corporação, no que o policial disse depender das informações da operadora.
Segundo o advogado, estes
costumam vir tabulados em
planilhas do Excel. Naves citou
ser possível modificar este
tipo de arquivo. “Eu nunca
manipulei e a polícia não adultera provas”, respondeu irritado do delegado.
O advogado também
questionou se algum policial
sabia onde morava Urbano
de Carvalho, acusado de ser
“olheiro” da hora que a vítima deixaria a rádio para o
executor. A pergunta foi feita, pois Marcus Vinícius sabia o local da residência e o
jurista deu a entender ao
delegado que algum policial
poderia ter informado isso
a ele, visto que Urbano disse
que não o conhecia.

“Eu tenho fé pública e nunca
forjei documentos para colocar
palavras na boca de testemunha”, reforçou o delegado após
se irritar com o que considerou
uma insinuação.

2º dia; terça-feira

A dispensa de testemunhas
marca o segundo dia de julgamento. Durante a oitiva de terça-feira (8), o jornalista Joel
Datena afirmou que seu então
segurança, Ademá Figueiredo,
acusado de ser o executor de
Valério Luiz, teve a iniciativa
de pegar registros de câmeras
de segurança para tentar provar a inocência dele.
De acordo com o relato, Figueiredo queria provar que ficou na casa de Joel no momento em que a vítima foi assassinada, em 2012. Pelos autos,
sabe-se que as imagens teriam
sido adulteradas.
Ademá informou que não
se lembra como a entrega das
gravações ocorreu ou quem
solicitou e autorizou a retirada
das filmagens.
Os advogados de acusação
rebateram a argumentação e
apontaram que as gravações foram entregues pela metade, apenas com o horário de entrada e
saída. Segundo a acusação, o
fato deixa brechas se o acusado
realmente saiu do condomínio
em algum outro momento.

Terceiro dia é marcado por debate e condenação
O terceiro e último dia
foi marcado pelo debate entre a defesa e a acusação.
Durante a arguição, os advogados de acusação apresentaram um vídeo de depoimento de Marcus Vinicius
com o intuito de rebater o
argumento da defesa, que
alegava que o depoente teria
sido torturado. Ficou a cargo
dos jurados decidir se optariam por assistir ou não o
vídeo, o que prolongaria o
julgamento por mais 4 horas,
tempo de duração da gravação. Os cinco réus também
foram ouvidos na terça-feira
(8). O juiz Lourival Machado
pediu a interrupção da
transmissão dos interrogatórios dos réus acusados
pelo assassinato do radialista Valério Luiz. Conforme
o Tribunal de Justiça de
Goiás, não é permitido que
os acusados acompanhem

condenações contra cada réu
2 mAuRício sAmpAio

Apontado como mandante. condenado a 16 anos em regime fechado;
2 Ademá figueRedo AguiAR filho

Apontado como autor dos disparos que mataram valério. condenado
a 16 anos;
2 uRbAno de cARvAlho mAltA

Acusado de contratar o policial militar Ademá figueiredo para cometer
o homicídio contra o radialista. condenado a 14 anos;
2 mARcus vinícius peReiRA XAvieR

teria ajudado os demais a planejar o homicídio do radialista.
condenado a 14 anos.

os depoimentos uns dos outros e, como o réu Marcus
Vinícius Pereira Xavier assistia o júri por videoconferência, ele poderia ter aces-

so ao conteúdo das falas.
No total, das 24 testemunhas intimadas, 16 foram dispensadas. O início do segundo
dia do júri teve atraso de mais

de uma hora. De acordo com
o juiz Lourival Machado, o
atraso foi causado após um
acidente de trânsito com uma
testemunha da defesa. Segundo o advogado de defesa Ricardo Naves, Adson Batista
“esbarrou” o carro quando
estava a caminho do local,
mas não houve vítima.

O crime

Valério Luiz foi morto a
tiros, aos 49 anos, quando
saía da rádio em que trabalhava, no dia 5 de julho de
2012. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, o
crime foi motivado pelas críticas constantes de Valério
Luiz à diretoria do Atlético
Goianiense, da qual Maurício
Sampaio, um dos réus, era
vice-diretor. Atualmente, ele
é membro do Conselho Deliberativo do clube. (Especial
para O Hoje)

Advogado de defesa tentou
condenou provas apresentadas
pela acusação dos réus no caso
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Terremoto no Nepal mata pelo menos
seis moradores e abala Nova Delhi
Tremor destruiu
casas em
comunidades
remotas
Um terremoto no Oeste do
Nepal matou pelo menos seis
moradores, quatro deles
crianças. O tremor destruiu
casas de barro e tijolos em
comunidades remotas que vivem no sopé do Himalaia.
O terremoto ocorreu nas
primeiras horas desta quarta-feira (9), quando todas as
famílias estavam em suas casas. O epicentro foi localizado
perto de um parque nacional
no distrito pouco povoado
de Doti, 430 quilômetros (km)
a oeste da capital do Nepal,
Katmandu.
Canais de televisão locais
mostraram equipes de resgate limpando os escombros
em busca de vítimas e sobreviventes, enquanto as mulheres observavam, sentadas
ao ar livre com bebês enrolados em cobertores para
protegê-los do frio.
Cerca de 536 km a sudoeste, moradores da capital indiana, Nova Delhi, foram
acordados pelo tremor de

O epicentro do terremoto no Nepal ocorreu a nordeste de Katmandu, uma das áreas mais devastadas no dia 25 de abril
magnitude 5,6.
Cinco pessoas ficaram
gravemente feridas disse
Bhola Bhatta vice-superintendente de polícia de Doti
Os Cinco pessoas ficaram
gravemente feridas, disse

Bhola Bhatta, vice superintendente de polícia de Doti.
Os gravemente feridos foram levados para um hospital de Katmandu.
O Nepal ainda está sendo
reconstruído, depois que dois

grandes terremotos em 2015
mataram quase 9 mil pessoas,
destruíram cidades inteiras
e templos centenários, causando impacto de US$ 6 bilhões na economia.
O Serviço Geológico dos

Estados Unidos (USGS) mediu
o terremoto em magnitude
5,6 e disse que ocorreu a
uma profundidade de cerca
de 15,7 km. O centro sismológico do Nepal registrou
magnitude 6,6. (ABr)

Coreia do Norte dispara novo míssil ao mar
A Coreia do Norte lançou
pelo menos um míssil balístico ao mar nesta quarta-feira
(9), enquanto a Coreia do Sul
disse ter identificado destroços de um lançamento anterior, parte de um míssil terra-ar SA-5 da era soviética.
A Guarda Costeira do Japão afirmou que o míssil balístico parece ter caído no
mar minutos depois que o
lançamento foi relatado.
O míssil voou a uma altitude de até 50 quilômetros

(km), com alcance de 250 km,
disse o ministro da Defesa do
Japão, Yasukazu Hamada.
Ele acrescentou que o governo apresentou protesto à
Coreia do Norte, por meio de
canais diplomáticos em Pequim, e que Tóquio condenou
fortemente o lançamento.
O Estado-Maior Conjunto
(JCS) de Seul também afirmou ter detectado o lançamento de um míssil balístico
não especificado a partir da
Coreia do Norte.

O lançamento ocorreu depois que a Coreia do Sul concluiu análise do que, inicialmente, disse ser parte de um
míssil balístico de curto alcance (SRBM) norte-coreano,
que caiu perto das águas sulcoreanas na semana passada.
A análise, no entanto, mostrou que a peça, com cerca
de 3 metros de comprimento
e 2 metros de largura, fazia
parte de um míssil antiaéreo
SA-5, disse o Ministério da
Defesa, citando sua aparência

e características.
O ministério condenou
veementemente o lançamento
do míssil na ocasião, chamando-o de violação de um pacto
militar intercoreano de 2018,
que proíbe quaisquer atividades que alimentem tensões
nas fronteiras.
“Este lançamento de míssil
SA-5 foi uma provocação claramente deliberada e intencional”, disse em comunicado.
“O SA-5 também tem características de um míssil super-

fície-superfície, e a Rússia
usou mísseis semelhantes na
Ucrânia para ataques”.
Foi a primeira vez que
um míssil balístico nortecoreano caiu perto das
águas sul-coreanas.
Os militares da Coreia do
Norte afirmaram que os lançamentos foram ataques simulados contra a Coreia do
Sul e os Estados Unidos, criticando suas ações como “perigosos e agressivos exercícios
de guerra”. (ABr)

Nova onda de refugiados
ucranianos é esperada
no Leste Europeu

O epicentro do terremoto foi a 35 quilômetros da costa da cidade litorânea de Pesaro

Terremoto de magnitude 5,7
sacode costa adriática da Itália

Países do Leste Europeu
estão se preparando para
possível onda de refugiados ucranianos, enquanto
a Rússia mira usinas de
energia e aquecimento antes do inverno. O presidente ucraniano, Volodymyr
Zelenskiy, disse que cerca
de 4 milhões de pessoas já
estão sem energia.
Segundo Zelenskiy, 14
regiões mais a capital Kiev
estão sem energia. A operadora da rede elétrica
Ukrenergo, da Ucrânia,
disse que interrupções de
energia programadas de-

vem afetar todo o país
nesta quarta-feira (9).
As forças russas têm
atacado a infraestrutura
de energia da Ucrânia,
com mísseis e drones, no
período que antecede o
inverno, quando as temperaturas médias geralmente caem para vários
graus abaixo de zero.
As forças ucranianas
estão na ofensiva nos últimos meses, ao mesmo
tempo em que a Rússia
se reagrupa para defender
áreas do país que ainda
ocupa. (ABr)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Um forte terremoto de
magnitude 5,7 atingiu a costa
adriática da Itália na quartafeira (9), mas não causou danos ou feridos graves, de acordo com relatórios iniciais.
O terremoto aconteceu
pouco depois das 7h (horário
local), e foi sentido em Roma,
do outro lado do país, e nas
regiões do norte de Veneto,
Friuli e Trentino.
“Nenhum ferido no mo-

mento”, disse um porta-voz
da Proteção Civil da Itália à
Reuters, enquanto a agência
twittou que as verificações
no local continuavam.
O epicentro do terremoto
ocorreu a 35 quilômetros da
costa de Pesaro, uma cidade
litorânea na região leste de
Marche, a uma profundidade
de 7 quilômetros, disse o Instituto Italiano de Geofísica e
Vulcanologia (INGV).

Por precaução, as escolas
em Pesaro e outras cidades
próximas foram fechadas e o
tráfego ferroviário que passava
por Pesaro ao longo da costa
do Adriático foi suspenso.
O gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni disse
que ela estava “em contato
constante” com as autoridades
da Proteção Civil e o chefe da
região de Marche para acompanhar os desenvolvimentos.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3105/0222 - 1° Leilão e nº 3106/0222 - 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 05/12/2022, no primeiro leilão, e de 09/12/2022 até 20/12/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do leiloeiro, Sr. DEONIZIA
KIRATCH, endereço Rua do Ferro, nº 4343, Conjunto Marechal Rondon, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho/RO, CEP 76.820-692, Fone 0800-707-9339 e atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h,
site: www.deonizialeiloes.com.br. O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 06/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 21/12/2022, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro,
no endereço www.deonizialeiloes.com.br
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Voz irreverente e eterna
Adeus a Gal Costa: com quase seis décadas de carreira, cantora
baiana era considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira
Elysia Cardoso
Conhecida por ser extremamente afinada e por seu
timbre de voz agudo característico, Gal Costa, uma das
maiores cantoras do Brasil,
morreu aos 77 anos, em São
Paulo, na manhã desta última
quarta-feira (9). A informação
foi confirmada pela assessoria
da cantora. Ela havia dado
uma pausa em shows, após
passar por uma cirurgia para
retirar um nódulo na fossa
nasal direita.
O procedimento afastou
Gal dos palcos nos últimos
meses. Seguindo as orientações médicas, a intérprete
de ‘Baby’ cancelou todas as
apresentações que tinha até
o final de novembro, incluindo no festival Primavera
Sound, onde faria uma apresentação inspirada em ‘FaTal’, disco gravado ao vivo
em 1971, eleito como um dos
melhores álbuns brasileiros
de todos os tempos pela revista Rolling Stone. De acordo com a agenda, ela ainda
tinha dois shows previstos
para os próximos meses.
Foram 57 anos de carreira,
iniciada em 1965, quando a
cantora apresentou músicas
inéditas de Caetano Veloso e
Gilberto Gil. Ela ainda era Maria da Graça quando lançou
‘Eu vim da Bahia’, samba de
Gil sobre a origem da cantora
e do compositor.

História de Gal Costa

Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal, nasceu em
Salvador, na Bahia e começou
a cantar na adolescência em
festas escolares e trabalha
em uma loja de discos, onde

conheceu a bossa nova. Em
1964 ela se junta aos artistas
cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e Maria Bethânia em ‘Nós, Por Exemplo’,
show de inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador.
No mesmo ano, ainda como
Maria da Graça, gravou um
disco com as faixas ‘Eu Vim
da Bahia’ e ‘Sim, Foi Você’.
De acordo com a Enciclopédia da Música Brasileira,
projeto do Itaú Cultural, depois de 1967 ela gravou duas
músicas do álbum ‘Tropicália’ ou ‘Panis et Circencis’,
de Caetano.
A capacidade de se reinventar foi uma característica
marcante da cantora e sua
carreira foi marcada por mu-

Cantora Gal
Costa morreu
na manhã desta
quarta-feira (9),
aos 77 anos, em
sua casa, em
São Paulo

danças. A primeira delas
acontece em 1968: com colar
de espelhos, penteado black
power e o canto agudo e provocador, Gal defende a can-

ção ‘Divino Maravilhoso’ no
4º Festival de Música Popular
Brasileira da TV Record e
fica em terceiro lugar.
Em 1969, lançou dois álbuns, ‘Gal Costa’ e ‘Gal’, com
canções de Roberto Carlos e
Erasmo Carlos, ícones da jovem guarda. Na voz da cantora, as composições de apelo
pop ganham interpretação
enérgica. Ao longo do exílio
de Caetano e Gil, iGal tornase representante do tropicalismo. Em 1970, a cantora vai
para Londres para visitar os
dois músicos e, de volta ao
Brasil, lança ‘LeGal’
Tocando na questão política, a capa do álbum ‘Índia’ traz um close da virilha
da cantora, vestida com um

biquíni e, na contra capa,
ela aparece de seios nus. O
LP foi vendido nas lojas
dentro de um plástico escuro por causa da censura.
Com o disco ‘Cantar’, Gal
se reaproxima da MPB e
muda a postura vocal, amenizando a agressividade e
priorizando a voz límpida,
um retorno à referência de
João Gilberto.
Em 1975, Gal, Gil, Caetano e Bethânia se reúnem
para o espetáculo ‘Os Doces
Bárbaros’, que dá origem
ao disco homônimo. No
mesmo ano, interpreta ‘Modinha para Gabriela’, do
compositor Dorival Caymmi
(1914-2008) e tema de abertura da adaptação do romance Gabriela, Cravo e
Canela, de Jorge Amado
(1912-2001). Menos experimentais, Gal Canta Caymmi
(1975) e os dois álbuns seguintes, Caras e Bocas
(1977) e Água Viva (1978),
são sucessos de público.
Em 1980, ela revisita a obra
do compositor Ary Barroso
(1903-1964) com o álbum
‘Aquarela do Brasil’. Com ‘Fantasia’ (1981), alcança sucesso
nas rádios com a faixa ‘Festa
no Interior’, de Moraes Moreira
(1947- 2020) e Abel Silva.
Em 1988, recebeu o Prêmio
Sharp de melhor cantora. Na
década de 1990, retoma a parceria com Salomão no disco
‘Plural’, e em 1993, lança ‘O
Sorriso do Gato de Alice’. No
álbum ‘Recanto’, de 2011, Gal
se reinventou novamente. O
trabalho, composto e produzido por Caetano, traz um repertório com música eletrônica e o funk carioca. (Especial para O Hoje)
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Igualdade de gênero
com humor peculiar
Aos 66 anos, escritor estreia na ficção com romance
que reúne críticas ao machismo e pitadas de suspense

Já prepare sua coreografia para quando Cristhiago estrear

Reggaeton,
pocnejo e
funknejo
Cristhiago lança ‘Urratatata’ no
Paraguai e no Brasil paralelamente
nesta sexta-feira (11) em
todas as plataformas digitais
Lanna Oliveira
Reggaeton está no auge
há algum tempo, e o Brasil
é um grande apaixonado
pelo ritmo. Parte do interesse na música impulsiona
o intercâmbio de artistas
latinos, pioneiros e especialistas no gênero. O cantor Cristhiago chega ao Brasil com o lançamento ‘Urratatata’ para confirmar
essa parceria de sucesso,
Paraguai e Brasil. A música
estará em todas as plataformas digitais, nos dois
países simultaneamente, a
partir de sexta-feira (11) e
apresenta requintes do pocnejo e do funknejo.
Quem está preparado
para o furacão paraguaio
que está chegando? Diretamente do Paraguai para
o Brasil, Cristhiago é a nova
cara do reggaeton. Ele chega ao Brasil com animação
para fazer parte do cenário
musical nacional. Com
grandes pretensões, ele investe na carreira internacional e escolheu o País
para dar início a essa nova
jornada. Ele inicia a nova
fase com a música ‘Urratatata’ e aposta na energia
que a faixa entrega. A soma
da personalidade do cantor,
mais a batida contagiante
do reggaeton prometem
agitar o público.

‘Urratatata’ combina o
melhor do reggaeton latino
com o pocnejo e o funknejo. Uma mescla extremamente quente, que promete não deixar ninguém parado nas pistas e dança e,
também, viralizar no TikTok. Além do seu ritmo latino e caliente, a letra em
espanhol encaixa perfeitamente com a sua melodia
viciante. Cristhiago vem
também como a nova aposta da cena poc, tanto internacionalmente, quanto
nacionalmente. Cena que
agracia as influências e referências do mundo gay.
Cristhiago traz essa proposta inovadora para o sertanejo, seguindo a mesma
linha de cantores como o
Gabeu, onde mescla o novo
subgênero pocnejo com o
reggaeton latino. Ele estreia nas plataformas digitais como um dos nomes
mais promissores da vertente. O cantor e compositor é natural do Paraguai,
onde é conhecido na cena
por realizar diversos eventos festivos e shows. Então
não perca o lançamento, o
sentimento é de renovação
e inovação. Para garantir
que você será o primeiro
a receber o sucesso, faça o
pré-save do single no seu
streaming favorito. (Especial para O Hoje)

“Não aceitamos
homens. Favor
não insistir”.
Tudo começa
quando um fenômeno torna
impotentes todos os homens de
uma cidade. Acovardados, maridos
e namorados não
compreendem a razão pela qual suas
esposas deixaram de
passar suas meias no
ferro, tirar o barro
das chuteiras, engomar as cuecas e só falam em trabalhar fora.
Com bom humor e críticas ao machismo, Fernando Frota, que aos 66
anos estreia na ficção literária, explora em ‘Os homens daquela cidade’ aspectos sociais e culturais
enraizados na sociedade.
Na narrativa, a condição
que afetou todos os homens,
de início, preocupou as mulheres. Aflitas e afetadas por
esse estranho acontecimento,
elas reúnem-se em assembleia para buscar a solução
do problema. Uma delas é
Madame Zu, dona do cabaré
da cidade, que propõe até
instaurar uma CPI para descobrir o que de fato acontece.
Outra ideia que surgiu foi
‘importar’ rapazes de outras
cidades e até países.
Aos poucos, as mulheres
redescobrem seus valores,
vontades e sonhos. Não aceitam mais serem coadjuvantes
de suas próprias histórias,
passam a relacionar-se entre
si e começam a questionar
“para que serve um homem?”. Sem uma solução

‘O professor transformador: como podemos melhorar nossas aulas’ e ‘O
poder que você tem’, inspira-se em autores como
Jorge Amado, Machado
de Assis e Gabriel García Márquez. Em ‘Os
homens daquela cidade’, o também professor de língua portuguesa e literatura
brasileira entrega
mistério e suspense
em parágrafos repletos de sátiras.

O autor

para o fenômeno que a devasta, os homens
abandonam a cidade. Depois
de um tempo, um novo morador chega e precisa descobrir como se encaixar nesta
sociedade matriarcal.
“Desconfiadas, trocaram
de reza, trocaram de marca
de vela, trocaram até de incenso. Uma pendurou patuá
no pescoço e jurou fidelidade
a todos os seus homens; outra encurtou uma saia que
não tinha mais o que encurtar, e teve aquela que desceu
o decote até onde não podia
– e nada. Os homens é que
mudaram. Sérios e silenciosos, preferem jogar dominó
à sombra das árvores, encolhidos, apáticos.” (Os homens
daquela cidade, p.18)
Apaixonado pela escrita
desde os 15 anos, o cearense
Fernando Frota, que já publicou os livros de não-ficção

Fe r n a n d o
Frota é Mestre
em Engenharia da Produção pela Universidade Federal
de Santa Catarina. É professor universitário e presidente da ABREI (Associação Brasileira de Educadores para
Inclusão). Professor de língua portuguesa e literatura
brasileira, ministrou aulas
no IBMEC, Faculdade SENAC,
FGV Brasília, Academia de
Polícia Militar do Distrito Federal e outras instituições.
Autor dos livros ‘O professor transformador: como
podemos melhorar nossas
aulas’, ‘O poder que você tem’
e os ‘Homens daquela cidade’,
ele também é romancista,
contista, poeta e cronista. É
palestrante há mais de 20
anos nas áreas de formação
de professores e outros temas. Foi funcionário do Governo federal (Ministério da
Agricultura) e do Governo do
Distrito Federal (Codeplan).
Natural de Fortaleza, atualmente mora em Brasília. (Especial para O Hoje)

Com bom humor
e críticas ao
machismo,
Fernando Frota
explora aspectos
sociais e culturais
enraizados na
sociedade

RESUMO dE noVELas
t
Amor sem igual
Luiggi é contido pelos amigos. Bernardo liga para tobias.
Poderosa visita Miguel e Maria
antônia. antônio gasta a grana
que ganhou do pai e é advertido por Cindy. Maria antônia
fica satisfeita com o plano de
vingança de Poderosa. Ramiro
procura olympia e desfaz sociedade. donatella gosta de
ver tobias tratando mal Vânia.
tobias estranha o sumiço de
Beto. Bernardo entrega a localização do corpo do rapaz
para o delegado Fonseca.

Mar do sertão
Candoca conta para Lorena
sobre Herculano e avisa que
pediu José em casamento. tertulinho intriga Laura contra
Maruan e José. Lorena se oferece para ajudar Maruan a reconquistar Labibe. Vespertino
guarda no cofre a verdadeira
arma de Pajeú. Candoca aparece vestida de noiva para
José. o Coronel diz a deodora
que vai usar timbó ao invés
de Catão como seu testa-deferro. Xaviera ensina Firmino
a jogar pôquer.

Cara e Coragem
Moa se desespera e tenta
falar com Ítalo. danilo inventa
uma desculpa para Chiquinho, que acredita que ganhou
um presente de aniversário
especial e os dois se divertem
num circo. Paulo e Marcela
especulam sobre quem seria
a pessoa que se beneficiaria
com a prisão de gustavo.
Martha enfrenta Regina, que
culpa dagmar. Pat conta para
gui e sossô que Chiquinho
foi sequestrado. danilo conversa com Chiquinho.

Poliana Moça
Em conversa com glória,
tânia declara que está preocupada com otto, afirmando que
ele está ficando louco. otto
chama tânia de Laura. glória
fica confusa com quem está
falando a verdade. Eugênia admite a davi quase comprou
por compulsão. a turma da faculdade faz confraternização
com tema de festa junina. Em
diálogo com Poliana, éric repara
que otto vive muito na casa
de Luísa, o garoto questiona
se otto está gostando dela.

Travessia
talita deixa claro a gil que
a relação do casal terminou.
Brisa pega dinheiro emprestado com Creusa para voltar
sozinha com tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Helô. núbia
culpa dante por ari querer
voltar para Brisa. Chiara se
nega a conversar com ari e
avisa ao pai que não quer
mais nada com o rapaz. guerra afirma a ari que faz questão de garantir recursos para
a educação de tonho.
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olhares para a dança
após receber mais de 600
pessoas no instituto Rizzo,
a exposição ‘olhares Pra
dança - Masculinidades na
dança, inventividade e fricção na década de 1980 em
goiânia’ quer finalizar esta
temporada com chave de
ouro. Por isso, recebe nesta
quinta-feira (10), às 20h, os
grupos goianos ateliê do
gesto e tropistica Cia de
dança para uma noite de
Performances. a entrada é
gratuita. Quando: Quintafeira (10). onde: av. Cora
Coralina, nº 242, setor sul –
goiânia. Horário: 20h.
Bazar multimarcas
Bazar multimarcas garante
economia de até 75% para
compras de natal e ano novo.
nesta quinta-feira (10) goiânia
tem uma edição especial do
Bazar Multimarcas, com cerca
de cinco mil peças de grifes
como Farm, dimy, Cholet e
Morena Rosa, com preços a
partir de R$ 50. o público encontra roupas femininas, masculinas e infantojuvenil, moda

de sandro tôrres. trata-se
de um conjunto de cerca de
50 trabalhos inéditos, entre
desenhos e pinturas, em formatos diversos. o artista experiente, egresso do design,
iniciou sua incursão pelo
mundo das artes há 20 anos
e foi no graffiti que deu seus
primeiros passos. Quando:
Quinta-feira (10). onde: Rua
89, nº 546, setor sul – goiânia. Horário: 10h às 19h.
A Arte Plena Casa Galeria continua com a
exposição individual de Ebert Calaça ‘O Outro Lado’
praia, fitness e íntima, calçados, acessórios, semijoias,
maquiagem, perfumes, cosméticos e outros produtos
importados. o evento ocorre
das 9h às 19h, no espaço da
terral incorporadora, no setor
Marista. Quando: Quinta-feira
(10). onde: Rua 1132, quadra
235, setor Marista – goiânia.
Horário: 9h.

cebe nesta quinta-feira (10),
às 20h, a 16ª edição do Encontro de Corais da cidade
de goiás – darcília amorim.
a abertura do evento tem
apresentação do recital do
Coral ars nova da universidade Federal de goiás (uFg).
Quando: Quinta-feira (10).
onde: R. Moretti Foggia, s/n
– goiás. Horário: 20h.

Abertura com recital
o Cine teatro são Joaquim, na cidade de goiás,
unidade da secretaria de Estado da Cultura (secult), re-

Exposição individual
a arte Plena Casa galeria
continua com a exposição
individual de Ebert Calaça ‘o
outro Lado’, com curadoria

Fibromialgia sem dores
Para ensinar as mulheres
com fibromialgia a viverem
sem dores e fazer a remissão
de remédios, em até três
meses, a psicoterapeuta Jordana Ribeiro lançou no início
da semana o ‘Programa Fibromulheres’, um tratamento 100% online que aplica
técnicas e ferramentas específicas, que fazem com
que os pacientes fiquem inativos de sintomas mesmo
após o diagnóstico. as inscrições estão disponíveis até
esta sexta-feira (11) e as vagas são limitadas. Quando:
até sexta-feira (11). onde:
@jordanaribeiropsi.

Juan Guerra

O Museu do Futebol narra de forma lúdica e interativa como o futebol
chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura
museu, logo na entrada e ao
final da exposição principal
(sujeito à lotação). Neste dia,
o ingresso para o Museu será
gratuito, como parte da programação para o Dia da Consciência Negra. Além disso, o
Museu do Futebol também
exibirá ao vivo todos os demais
jogos do torneio, com ingressos
pagos, sujeito à lotação e seguindo o horário de funcionamento da instituição.
Durante o período da Copa,
o Museu do Futebol contará
com diversos espaços para
transmissão ao vivo de todos
os jogos do torneio. Em dias
de jogos do Brasil, o público

poderá acompanhar a partida
em telões de led na área externa da instituição, embaixo
da fachada do Estádio do Pacaembu, e na sala Grande
Área, logo na entrada do museu, de forma gratuita (acesso
sujeito à lotação do espaço).
Além disso, haverá exibição
na sala Jogo de Corpo, localizada ao final da exposição e
que conta com uma espécie
de arquibancada, mediante
compra do ingresso e também
sujeito à lotação. Vale destacar
ainda que para o jogo entre
Brasil e Suíça, o Museu abrirá
excepcionalmente na segunda-feira, dia 28 de novembro,

apenas para a transmissão,
duas horas antes da partida.
Também nos dias de jogos
da seleção brasileira, o Museu
do Futebol promoverá rodas
de samba antes das partidas
e durante o intervalo. O grupo
O Samba Chegou será o responsável pela animação da
galera, com a apresentação A
Caminho do Hexa. Além disso,
o Núcleo Educativo da instituição oferecerá atividades
educativas e visitas temáticas
relacionadas ao tema Copa do
Mundo. A programação completa será atualizada no site
www.museudofutebol.org.br.
Copa do Mundo também
combina com solidariedade.
Durante o mundial, o Museu
do Futebol realiza a campanha ‘Chuteira para Todos’,
estimulando os visitantes a
doarem chuteiras usadas em
bom estado. O material será
encaminhado a dois projetos
sociais de São Paulo que trabalham com o futebol – o Perifeminas e FutVida, ambos
de Parelheiros - além da quilombo-indígena Tiririca dos
Crioulos, do sertão de Pernambuco, que tem até um
Museu do Futebol dedicado
ao time da aldeia.

CELEBRIDADES
Vitão rasga o verbo sobre sexualidade e dá declaração
surpreendente sobre rótulos
alvo de críticas na web por
conta do visual, Vitão não
quer ser definido por sua sexualidade. o cantor, que recentemente desmentiu que
estaria namorando um homem, dispensou rótulos. "não
gosto nem de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de
rótulos. não me defino como
hétero, bi ou gay, eu sou
tudo....", disse ao colunista
Lucas Pasin. nas redes sociais,
Vitão posta fotos em que aparece usando batom, de unhas
pintadas e usando roupas
consideradas femininas. (Patrícia dias, Purepeople)
MC Loma solta o verbo contra o pai de sua filha: ‘não
presta, me humilhou quando
falei que estava grávida
dois meses após dar à luz,
MC Loma falou pela primeira
vez sobre o pai de sua filha.
durante entrevista no PodCats,
apresentado por Camila Loures e Lucas guimarães, a can-

Gisele Bündchen engata romance com
professor de jiu-jitsu após separação
A fila andou para Gisele Bündchen! Depois
de confirmar divórcio de
Tom Brady, com quem
estava casada desde
2009, a über model vive
um novo romance. O
eleito, segundo fontes do
Purepeople, é Joaquim
Valente, professor de jiujítsu da brasileira na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Uma pessoa próxima ao casal
confirmou o affair. Gisele
segue Joaquim nas redes

tora manteve o nome do rapaz
em segredo, mas abriu o jogo
e revelou que foi humilhada
pelo genitor de Melaine. "Ele
não é presente, não presta,
me humilhou quando eu falei
que estava grávida. os amigos
dele diziam que ele estava
com vergonha, me pediu para
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Museu do Futebol com a Copa do Mundo
A Copa 2022 está se aproximando e é claro que o Museu
do Futebol não vai ficar de
fora! Para celebrar a maior
competição do planeta, a instituição do Governo do Estado
de São Paulo preparou uma
programação recheada e especial para os amantes da modalidade, que inclui transmissão ao vivo e gratuita dos jogos
em um telão, atração musical,
atividades educativas e mais.
Programação sujeita a alterações ao longo do torneio. Todas
as mudanças serão comunicadas no site e redes sociais
da instituição.
Para a abertura da Copa
2022, no dia 20, o Museu do
Futebol terá uma programação
especial, em parceria com a
Câmara Árabe e a Prefeitura
de São Paulo. A partir das
10h30, o público poderá se deliciar com uma feira gastronômica, que terá barraquinhas
de comidas e bebidas árabes.
Na sequência, às 11h, haverá
uma atração musical, também
típica da região.
A partir das 13h começará
a transmissão da cerimônia
de abertura, seguida da partida
entre Catar e Equador, em telões de led na área externa do

n

sociais, mas o atleta mantém o perfil fechado no
Instagram. Entre os seguidores do lutador estão Kyra Gracie, mulher
de Malvino Salvador, a
promoter Carol Sampaio, e o personal Chico
Salgado. (Purepeople)

não contar pra ninguém. Hoje
em dia, o povo na internet
ama dar fama para gente que
não presta, e vão acabar dando fama pra ele, que me humilhou", disse. (Patrícia dias,
Purepeople)
simaria x Gusttavo Lima e

Andressa suita: entenda a
nova treta do mundo sertanejo
Em entrevista ao 'Podcats',
simaria foi perguntada sobre
o unfollow que recebeu de
gusttavo Lima, em maio deste
ano. a sertaneja, então, explicou que não sabe o real
motivo, mas desconfia que
seja por conta da época em
que o cantor e a esposa estavam separados. "Eu era muito
amiga da andressa e, quando
andressa veio me perguntar
o que eu penso sobre o que
aconteceu ou eu perguntei
para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: 'é isso,
isso, isso e isso. Você sabe o
que tem... Quer continuar?
Continua'. talvez foi lá e falou
alguma besteira a mais e...
Pode ter sido isso", disse simaria. as declarações chegaram até andressa suita, que
parece não ter gostado muito.
"amada? Eu te liguei pra pedir
conselhos? Você só pode estar
zuando, né?", questionou a
modelo. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
é um dia positivo para entender os passos que você deve dar
para desenvolver um projeto ou
uma ideia. Caso precise fazer uma
reunião ou expor informações,
faça isso. o céu também o ajuda
a mudar a rota de uma ideia, por
meio de uma reflexão mais profunda. Você recebe ajuda para
realizar um investimento.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
as responsabilidades financeiras ficam em destaque, porém é
um bom dia para avaliar as possibilidades materiais e administrativas. uma pessoa o ajuda a
tomar novas medidas em relação
aos seus investimentos. o céu
também o ajuda a curar o relacionamento.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Você está no caminho certo
para conquistar segurança e estrutura no desenvolvimento das
suas metas. é um bom dia para
examinar os passos e, se possível,
fazer alterações na sua rotina.
geminiano, o céu traz bençãos e
realização profissional, então o
seu esforço é recompensado.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Existe estratégia para concretizar um plano que vem sendo
muito bem elaborado. as informações circulam e você estará
mais consciente a respeito do que
é melhor para o seu futuro. o
céu também fala de sentimentos
que vêm sendo curados e de um
amor do passado.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
é um bom dia para amadurecer um projeto e para interagir
com pessoas que se relacionam
com as mesmas ideias. Vejo você
resolvendo uma situação que há
muito tempo vem lhe causando
preocupações. Leonino, também
o vejo recebendo uma ajuda, que
pode ser financeira.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
é um bom dia para assumir
responsabilidades maiores ou
também firmar relações com figuras de autoridade. um compromisso profissional é bem-vindo. o céu também fala de curas
no campo amoroso. um relacionamento do passado pode voltar,
trazendo curas significativas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você está no caminho certo
para guiar estudos, documentos,
viagens ou um caminho religioso.
o céu traz méritos e mais consciência das suas competências e
dos seus talentos. tudo isso é
muito curativo. o céu lhe traz recompensas financeiras como uma
forma de lhe presentear.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
é um bom dia para assumir
responsabilidades financeiras que
estejam relacionadas a família.
Vejo resoluções, porém esteja
atento às suas posturas, porque
também haverá a oportunidade
de perceber novos caminhos envolvendo o mesmo propósito. o
céu também fala sobre se amar.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
uma pessoa vai chegar até
você e expressar o que pensa sobre uma situação e como deseja
se organizar daqui para frente. é
você quem precisa avaliar quem
é essa pessoa. Escute o que essa
pessoa tem a dizer, porque a sua
intenção é ajudá-la a compor uma
ideia de uma nova maneira.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
é um bom dia para assumir
responsabilidades no trabalho. os
resultados financeiros são positivos, mas você pode se sentir mais
cobrado. não desista, porque o
seu caminho é sólido e os méritos
virão. uma pessoa amiga o ajuda
a entender todo esse processo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje é um bom dia para avaliar as suas atitudes e interagir
com a vida de maneira mais
responsável. Expressar o que
sente é curativo e necessário,
se quiser ter mais realização.
tenha coragem para fazer o que
é certo. Vejo méritos e recompensas que vêm de um chefe.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
é um bom dia para amadurecer como deseja seguir com situações que envolvem a família
ou um imóvel. o amadurecimento
o ajuda a conduzir um plano. um
novo amor ou uma nova percepção lhe trazem amparo e entendimento a respeito de como deve
seguir a sua jornada.
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Essência

Encontros transitórios
e meros deleites
Daniel Calvet

Espetáculo
reflete sobre o
real significado
de se sentir pleno
e qual espaço o
outro ocupa
neste cenário

Sobre o grupo

Lanna Oliveira
Platão acreditava que seres
completos eram partidos ao
meio pelos deuses, fazendo-os
vagar por toda a vida em busca
de sua outra metade. Pensamento que se perpetua até os
dias atuais, usado como argumento na busca constante pelo
amor. A entrega da responsabilidade para o outro de te
preencher é o pano de fundo
para o enredo do espetáculo
‘Um mero Deleite’, da goiana
Nalini Cia de Dança, apresentado
em Brasília neste fim de semana.
Uma reflexão teatral necessária
sobre como encaramos a jornada de incompletude.
Uma busca inquietante pelo
amor. A natureza humana nos
impulsiona a buscar no outro
os sentimentos, emoções, vivências que podem nos preencher naquilo que somos incompletos, projetando em outras pessoas o que pensamos
necessitar para essa inteireza.
O mito do Andrógino, do filósofo Platão, direciona a peça
‘Um mero Deleite’. Ele trata
justamente dos seres completos
e quase perfeitos, que são par-

tuitas. As atividades fazem parte
de uma turnê da companhia
que finaliza no interior de
Goiás, em Jataí, no final de novembro. Ressaltando o poder
democrático, reflexivo, profundo e bonito da dança goiana.

Ao longo de três meses, a Nalini percorreu seis capitais do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e finaliza a turnê em Jataí

tidos ao meio pelos deuses, e,
se sentindo mutilados, vagam
por toda a vida em busca de
sua outra metade.
As perguntas que nascem
da dramaturgia da obra são
sobre realmente precisarmos
de outras pessoas para vivermos a plenitude da vida. Será
esse amor romântico a solução
para nossa inquietude? A Nalini Cia de Dança acredita que
é preciso encontrar a solução
para esses vazios existenciais
dentro de nós próprios. E é
através dos encontros transitórios e meros deleites que o
espetáculo tenta construir o
real significado de se sentir
pleno. Dirigindo o nosso olhar
para outra perspectiva acerca
do pensamento clichê.
Após passar por diversas

regiões do País, ‘Um mero Deleite’ chega à Brasília nesta sexta-feira (11) e sábado (12) para
estimular a plateia a enxergar
beleza em todas as experiências, mesmo que seja passageira. “Brasília tem uma atividade
artística muito intensa e é sempre muito bom estar aqui por
isso. Mas estive apenas uma
vez como coreógrafa, em 2013,
e desde então nutro essa vontade de conquistar o público
de lá com meu trabalho autoral”, comenta a diretora, coreógrafa e bailarina Valeska
Vaishnavi que já esteve na cidade diversas vezes.
Sempre com públicos diversos, a Nalini também busca
criar ainda mais lastro para a
dança que é produzida em
Goiás, já reconhecida em todo

o mundo por sua singularidade
estética e pela qualidade de
produção e realização das
obras. Esta turnê nasceu desse
entusiasmo do grupo pelas diversas cenas contemporâneas
da dança brasileira e do desejo
de partilha entre os diversos
saberes que estão se criando
para as artes cênicas. Neste
novo contexto, a todo momento
surgem novas possibilidades
de criações e experimentações.
Além da apresentação, na
Casa dos Quatro - Espaço Multicultural, ainda será oferecida
a oficina ‘Dança e movimento
para todos’, de contato e improvisação, às 17h. Para participar da oficina, é necessário
enviar e-mail para naliniciadanca@gmail.com solicitando
inscrição. As atividades são gra-

A Nalini surgiu em 2016 e
foi criada pela ex-bailarina da
Quasar Cia. de Dança, Valeska
Vaishnavi. Naquele ano, o grupo estreou dentro da programação do Festival Internacional Goiânia em Cena. Já em
2017, a Companhia foi convidada para abrir a Mostra SESI
de Dança, em Goiânia. Além
da presença constante nos palcos da Capital, Nalini também
iniciou suas viagens logo em
seu início, participando de
eventos importantes ao redor
do Brasil. Em outubro de 2019,
a Nalini estreou o trabalho
solo “Titiksha”, interpretado
por Valeska Vaishnavi, no Festival Internacional Cena Cumplicidades em Recife (PE). No
mesmo mês, o solo se apresentou em Fortaleza (CE), e foi
premiado como Melhor Espetáculo do Festival. (Especial
para O Hoje)
Serviço
Espetáculo ‘Um mero Deleite’
e oficina ‘Dança e movimento
para todos’ com Nalini Cia
de Dança
Quando: Sexta-feira (11) e sábado (12)
Onde: BL F - SCLRN 708, Loja
42, Asa Norte - Brasília
Horário: 17h e 20h
Entrada gratuita

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
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. Cinemark 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

‘Convite Maldito’ é um
filme dirigido por Jessica
M. Thompson com
Nathalie Emmanuel e
Thomas Doherty no elenco

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
Só em Goiânia,
o setor gerou
mais 4.448 novos
empregos, ficando
atrás apenas do
segmento de
serviços

Construção civil cresce 6% com
aumento na geração de empregos
Mesmo com a interferência de diversos fatores, o
mercado conseguiu, pelo segundo
ano consecutivo,
obter crescimento
acima da economia
nacional
Mariana Fernandes
O mercado da construção
civil sofreu diversos impactos
e contou com muitas mudanças, problemas e, também, crescimento no primeiro semestre
de 2022. Como a maior parte
dos segmentos existentes dentro do mercado, a construção
civil foi diretamente afetada
por fatores como: pandemia,
alta de taxa de juros, redução
do poder de compra e inflação,
que balançaram o mercado ao
longo dos últimos anos.
Porém, curiosamente, mesmo com a interferência de tantos fatores, o mercado conseguiu, pelo segundo ano consecutivo, obter um crescimento
acima da economia nacional.
De fato, entre os meses de
abril e junho deste ano, a construção alcançou o seu sétimo
trimestre consecutivo de cres-

cimento, algo que não acontecia desde 1996, de acordo
com informações concedidas
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Para a economista da empresa, Ieda Vasconcelos, a projeção anterior para o ano era
de 3,5%. “Depois de registrar

alta de 9% em 2021, era esperado um crescimento de 3%
neste ano. No entanto, os números já conhecidos do segundo semestre levaram a
uma forte revisão de estimativa. Dessa forma, a construção
registrará o segundo ano consecutivo de alta superior à

economia nacional, o que não
acontecia desde 2012”, destaca
Vasconcelos.
Para o presidente da CBIC,
José Carlos Martins, a estimativa de crescimento do PIB
do setor é de 6% e reforça a
relevância da construção para
o desenvolvimento sustentá-

vel do País. “Novamente os
números confirmam nossas
expectativas e impressionam
pela consistência. Quando o
Brasil nos dá condição, respondemos com geração de
renda, estabilidade social, melhoria da qualidade de vida
das pessoas”, enfatizou.

Construção civil na geração de empregos
A construção civil não apenas cresceu na procura, como
aumentou a necessidade de
novos funcionários. Só em
Goiânia, a capital gerou mais
4.448 novos empregos em
2022, se destacando como o
segundo setor que mais oferece oportunidades, atrás apenas do segmento de serviços,
que abriu 15.550 novos postos
de trabalho registrados junto
aos órgãos governamentais.
No País, a construção civil figura em quarto lugar, com
1.893 postos formais.
“Apesar do mercado de

trabalho nacional seguir fragilizado, com mais de 12 milhões de desempregados, o
setor mostra a sua força na
criação de novas vagas, principalmente após a pandemia,
que havia recuado o fluxo de
construções.” É o que relata
o sócio fundador da Alves
Construtora, Josiano Dias. “Na
pandemia, o pessoal tinha
medo de investir dinheiro
para construir ou comprar
um imóvel. Como não sabíamos como seria o nosso futuro, então poupar era uma opção. Agora, de volta à nor-

malidade, é possível perceber
um aumento de clientes engajados em realizar o sonho
de construir uma casa própria. Com isso, precisamos
também aumentar o número
de colaboradores”, destacou.
O perfil das novas contratações engloba vagas em
diversos níveis de escolaridade. Do total de 244.755 novos postos de trabalho criados pelo setor em 2021, observa-se que 67,46% (165.102
vagas) eram de trabalhadores
com ensino médio completo,
9,34% possuíam o ensino fun-

damental completo, 9,32%
possuíam o ensino fundamental incompleto e 9,07%
o ensino médio incompleto.
De acordo com pesquisa
divulgada em julho pela Associação das Empresas do
Mercado Imobiliário de
Goiás (Ademi-GO), as vendas
de imóveis de janeiro a abril
deste ano registraram um
crescimento de 63% diante
do mesmo período de 2021.
Foram comercializados 4.065
imóveis no período em 2022,
enquanto o ano de 2021 registrou 2,5 mil unidades ven-

didas.
“Se continuar nesse ritmo,
vamos concluir o ano com
volume de vendas acima das
10.234 unidades do ano passado, o que impacta diretamente no fluxo de obras em
toda a cidade e pelo Estado.
Os lançamentos já estão a
todo ritmo e a previsão é que
mais profissionais sejam contratados para que os empreendimentos sejam entregues no prazo”, ressalta o superintendente-executivo da
entidade, Felipe Melazzo. (Especial para O Hoje)

