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Taxa de inﬂação retoma
ritmo de alta com o
ﬁm do “efeito eleição”
Como era esperado e foi antecipado por quase todos analistas, consultores e comentaristas econômicos, as taxas de inflação retomaram o ritmo de
alta observado no final do primeiro semestre, depois de esgotado o chamado “efeito eleição” causado artificialmente pela redução de impostos
cobrados sobre combustíveis, energia e comuni-

cações. O IPCA, tomando como base os preços coletados pelo IBGE entre 29 de setembro e 27 de
outubro, apresentou variação de 0,59% diante de
0,16% nas quatro semanas finalizadas em meados
de outubro. Em setembro, a inflação ainda transitou por terreno negativo pelo 3º mês consecutivo, apresentando baixa de 0,29%. Econômica 4
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Começa disputa
na Alego com
projeto de lei
para taxar agro
O governador Ronaldo Caiado enviou aos deputados, na
manhã de quinta-feira, o projeto de lei que cria uma “contribuição agropecuária” em
Goiás. O assunto, que já movimentava os deputados, foi
potencializado com a entrega
do texto da proposta ao Parlamento goiano. Política 5
Luiz Lonardoni FoLoni

50 anos do plantio direto, que
alavancou o agro brasileiro
Opinião 3

Goiânia supera
a média nacional
de inadimplência
A inadimplência em Goiânia sofreu mais uma alta de setembro
para outubro, em 1,48%. Na
comparação com o mesmo período de 2021, o percentual subiu 9,67%. As variações colocam
a capital com índices acima da
média nacional. Cidades 11

Pais e professores contra troca de bibliotecas
Esta semana a Secretaria Municipal de Educação (SME)
comunicou que pelo menos 50 bibliotecas de escolas
públicas de Goiânia devem ser remanejadas. A justificativa dada pela pasta foi de que as salas seriam utilizadas para a liberação de vagas para ensino infantil.

Professora goiana
é convidada para
equipe de transição

Política 6

Jair Ventura
comemora vaga
na Sul-Americana
Depois da derrota contra o Fluminense, na quarta (9), o treinador esmeraldino exaltou o feito de sua equipe, que veio mesmo com o revés no Maracanã.
Esportes 7

Para a professora Angélica Aparecida de Oliveira, situação pode levar a prejuízo na educação dos alunos,
principalmente os mais jovens. “Lamento o prejuízo
de todo o trabalho que tem sido realizado na rede
municipal de Goiânia”, critica a professora. Cidades 9

Região da 44
reforça esquema
de segurança
Em novembro e dezembro, os comerciantes da Região da
Rua 44 esperam receber 5 milhões de
visitantes, que buscam oportunidades
de negócios no atacado e no varejo.
Para garantir a tranquilidade dos turistas, foi lançada a
Operação Boas Compras. Negócios 17
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Aberto processo
de compra da
merenda escolar
A Secretaria de Estado da Educação anunciou a chamada
pública para a aquisição de
alimentos da agricultura familiar. O objetivo é atender o
Programa Nacional de Alimentação Escolar para o primeiro
semestre de 2023. Cidades 10
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Xadrez: Deputados ignoram Ronaldo Caiado e aceleram disputa
pela Presidência da Alego
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Esplanada: Haddad está com
medo de ser rifado em 2026 com
protagonismo de Alckmin
Política 6

Jurídica: Para Superior Tribunal
de Justiça, juiz não pode tecer
juízo de valor sobre preso
Cidades 10

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

2

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

POLÍTICA

Fabio Rodrigues-Pozzebom / ABr

Xadrez

Wilson Silvestre |

Deputados ignoram Caiado e
aceleram disputa pela Alego
A Abin tem um acordo com o TSE para atuar na comissão de transparência

Bolsonaro
exonera
responsável por
pesquisas sobre
urnas na Abin
O diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Segurança das Comunicações (Cepesc), Alexandre de
Oliveira Pasiani, foi exonerado na última quinta-feira
(10). A entidade é ligada à Agência Brasileira de Inteligência
(Abin), e é responsável por pesquisas envolvendo a segurança das urnas eletrônicas.
A agência não detalhou a mudança e não anunciou
o nome do substituto. A troca ocorre no dia seguinte à
divulgação de uma auditoria feita pelas Forças Armadas,
que não apontou fraudes no pleito realizado neste ano.
A Abin tem um acordo com o tribunal Superior Eleitoral
(tSE) para atuar na comissão de transparência das
eleições há 30 anos.
Em paralelo, o presidente participou na tarde de ontem de uma reunião de emergência convocada pelo comandante do Exército, general Marco Antônio Freire.
A informação de que a reunião havia sido convocada
por Bolsonaro, como noticiada por diversos portais, foi
negada pelo Exército.
A pauta do encontro seria o relatório do Ministério da
Defesa sobre a integridade das urnas eletrônicas e os protestos que ocorrem em frente a quartéis por todo o país. O
encontro não constava na agenda oficial do presidente da
república. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Deputados ignoram a sugestão do governador Ronaldo Caiado (uB) para aguardar
um pouco as discussões sobre a disputa
para a presidência da Alego e buscam votos.
Na bolsa de apostas, os favoritos são o líder
do governo na Casa, Bruno Peixoto, virmondes Cruvinel Filho, Renato de Castro e
Lincoln tejota, todos do união Brasil. Além
destes, são mencionados os nomes de Wilde
Cambão e Cairo Salim, ambos do PSD, no
entanto, não há registro de que articulam
para disputar a vaga de Lissauer vieira
(PSD). A Xadrez conversou com alguns deputados e ouviu algumas ponderações sobre
os postulantes. Começando por Bruno Peixoto que, segundo dizem, se esforça para
aplainar arestas com alguns deputados e
conquistar votos. Na sequência de obstáculos,
virmondes Cruvinel, que teve o nome “queimado” na largada por ser associado a uma
indicação do atual presidente, Lissauer vieira. Outro com “senãos”, Renato de Castro
estaria sendo apadrinhado pelo ex-candidato
a senador Alexandre Baldy (PP). E, por último, Lineu Olímpio (MDB), que teria o apoio
de Daniel vilela e da primeira-dama Gracinha Caiado. Podem haver surpresas.

(62) 99314-0518

xadrez@ohoje.com.br

Agro com Lupion

Se depender dos votos dos deputados federais goianos ligados ao agronegócio, o colega Pedro Lupion, do PP do Paraná, será
eleito para liderar a poderosa bancada da
Frente Parlamentar da Agricultura (FPA).
Embora tenha perdido nomes importantes
que não conseguiram se reeleger, a FPA terá
protagonismo nas votações de projetos que
envolvem o agronegócio.

Estrela em ascensão

Deputada federal eleita, Marussa Boldrin
(MDB), vista como um trunfo político do presidente
da Faeg e vice-presidente da CNA, josé Mário
Schreiner — que bancou sua eleição —, desembarca em Brasília a partir de fevereiro como uma
estrela em ascensão vinda do agronegócio. Nada
mal para quem ‘pulou’ de vereadora em Rio
verde para o cenário político nacional.

Culpa do Bolsonaro

Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva
(Pt) já acionou um marqueteiro para produzir
peça publicitária — caso não consiga meios
para cumprir suas promessas de campanha —
e espetar na conta de jair Bolsonaro um eventual
fracasso. O Pt vai alegar que Bolsonaro deixou
um buraco no Orçamento de R$ 400 bilhões.

Gestão histórica

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP),
quer entregar a gestão do município ao seu
sucessor em janeiro de 2025 inserida no contexto moderno de administração pública e
fazer história. Naves tornou-se entusiasta do
conceito de cidades inteligentes e pretende,
em sua viagem ao exterior nos próximos dias,
visitar o Google e ver o que é possível trazer
para ser aplicado em Anápolis.

Roendo as unhas

Dia de prefeito

Lideranças do Entorno do Distrito Federal
roem as unhas quando pensam no papel que a
região terá no governo de Ronaldo Caiado. Contam os dias para poderem sentar com o governador e saber qual será o papel da região no
governo. Na conta do otimismo, acreditam que
o fato de terem eleito seis deputados estaduais
pesa na avaliação de importância política.

Prefeito por uns dias, o presidente da Câmara de vereadores de Goiânia, Romário
Policarpo, teve seu momento prefeito pela
primeira vez na quinta-feira (10). Com direito
a escolta, seguranças e séquitos, visitou famílias que vivem em uma área destinada ao
sistema viário do Residencial jK e serão
transferidas para o Residencial jardins do
Cerrado III. (Especial para O Hoje)

“Estamos aguardando o Valdemar”,
diz Mofatto sobre comandar o PL

Leticia Coqueiro / A Redação

Informação de antes da campanha
era de que o comando do PL em Goiás
retornaria para a deputada federal
Francisco Costa
Antes mesmo da campanha ter início, circulou a informação que o comando do
PL em Goiás retornaria para
a deputada federal Magda
Mofatto após as eleições.
Mais de um mês após o primeiro turno, a legenda segue
nas mãos de Major vitor
Hugo, deputado federal e
candidato derrotado ao governo de Goiás. “Estamos
aguardando valdemar Costa
Neto [presidente nacional da
sigla] decidir”, disse a parlamentar reeleita brevemente
ao jornal O Hoje.
vale lembrar, vitor Hugo
assumiu o comando do PL em
Goiás na primeira quinzena de
maio. Ele se tornou presidente
do diretório estadual alguns
dias após Magda Mofatto ter
sido empossada. Inclusive, em
vídeo divulgado nas redes sociais, à época, a liderança do
Major foi reiterada pelo presidente nacional da legenda.
Isso ocorreu quando Magda e o presidente anterior,
Flávio Canedo, estavam em
viagem aos Estados unidos.
Naquele momento, eles disseram que foram pegos de
surpresa com o anúncio. Antes, eles divulgaram nota de

“silêncio” sobre o ocorrido.
“Silêncio fala mais que mil
palavras”, foi o posicionamento oficial dos ex-presidentes
do PL no dia que a posse de
vítor Hugo foi anunciada.
tempos depois, aliados de
Magda garantiram que ela retornaria à presidência do partido
após a eleição para o governo
de Goiás deste ano. O próprio
vitor Hugo não desmentiu as
informações. “Se eu perder, eu
não tenho essa gana de ficar.”
Ele disse que não tinha pretensões partidárias e que só
assumiu a presidência para
dar unidade ao projeto de disputa ao Palácio das Esmeraldas. “Eu preferia não estar à
frente de nenhum partido, preferia estar voltado para a eleição, para o governo, para a
confecção do plano de governo.
Não tenho paixão pela vida
partidária”, destacou.
vale lembrar, Magda tinha
assumido a liderança da sigla
no último dia 8 de maio no lugar do marido, Flávio Canedo.
Nos bastidores, o clima já era
de insatisfação dentro da legenda, uma vez que vitor Hugo
foi lançado como pré-candidato
ao governo por imposição do
presidente Bolsonaro.
A ex-presidente do PL articulava há meses para que o

Aliados de Magda garantiram que ela retornaria à presidência do partido após a eleição em Goiás
partido apoiasse a pré-candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo
Mendanha (Patriota) e vitor
Hugo teria sido imposto sem
conversar com as bases do
partido, revelaram interlocutores ao O Hoje.
Inclusive, no fim de maio –
já fora da presidência – Magda
afirmou que estaria com o exprefeito de Aparecida. “já mostrou serviço, capacidade e competência, e Goiás quer mudança”, disse. “é a minha escolha.”
No fim das contas, nem
Mendanha e nem vitor Hugo

conseguiram levar o governador Ronaldo Caiado (união
Brasil) ao segundo turno. O
atual mandatário foi reeleito
em 2 de outubro com 51,81%
dos votos, enquanto o ex-prefeito de Aparecida marcou
25,2% e o deputado federal
14,81%, mesmo sendo o candidato de Bolsonaro (PL) em
Goiás – no Estado, o atual presidente teve 58,71% dos votos
válidos no segundo turno contra 41,29% de Lula (Pt), vencedor do pleito.
Mas apesar de não conseguir um bom resultado na cor-

rida pelo Palácio das Esmeraldas, o Major na liderança do
partido conseguiu o melhor
desempenho na Câmara Federal por Goiás este ano. Elegeu
quatro deputados: Gustavo
Gayer, Professor Alcides, Daniel
Agrobom, além da própria
Magda Mofatto.
O Hoje procurou o atual comandante da legenda que, por
meio de sua assessoria, preferiu
não comentar a situação neste
momento. O jornal também
tentou contato com Flávio Canedo, mas não teve sucesso.
(Especial para O Hoje)
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50 anos do plantio direto, que
alavancou o agro brasileiro
Luiz Lonardoni Foloni
Em época de Copa do Mundo de futebol vale
recordar. Em 1970, a seleção brasileira conquistava
o tricampeonato mundial e havia uma música
que iniciava com “90 milhões em ação, pra frente
Brasil, salve a seleção”. Nessa época, apesar de ser
um gigante pela própria natureza, um país continental, o Brasil era um importador de alimentos.
Hoje, o conflito recente da guerra entre Rússia
e ucrânia desbalanceou a cadeia de insumos
agrícolas em nível mundial, comprometendo os
volumes necessários de grãos e, por consequência, aumentando seus valores. A segurança alimentar se tornou uma questão de política mundial. Aumentar a produção de alimentos acendeu
a luz vermelha de diversos países. Muitos não
dispõem do recurso terra para sua produção,
outros precisam basicamente aumentar a eficiência do uso do solo e de forma sustentável, o
que não é uma tarefa muito simples.
Historicamente, a primeira revolução agrícola
incluiu a domesticação de trigo, arroz, gado, galinhas e fermento para pão. A segunda veio
com a revolução industrial, a qual possibilitou
a mecanização dos serviços de preparo e plantio.
E em uma terceira etapa, impulsionada pelo
desenvolvimento de fertilizantes, defensivos e
cultivos de variedades melhoradas, como as de
trigo, muito mais produtivas, a qual se denominou de “revolução verde”. O feito deu ao engenheiro agrônomo dr. Norman Borlaug, o Prêmio
Nobel da Paz em 1970, a tempo de alimentar
uma população em expansão. vivemos tempos
de mudanças tão rápidas e constantes que não
refletimos muito sobre os significados dos conceitos que, diariamente, afetam nossas vidas.
Os novos agricultores brasileiros começaram
a aportar por aqui no fim dos anos 1800 em
virtude da necessidade de substituir a mão de
obra escrava após a abolição. Estes imigrantes
eram, na sua grande maioria, descendentes de
europeus, onde aprenderam que para o semeio
ou o plantio de uma nova cultura era necessário
o preparo do solo. Este preparo consistia após
uma chuva, no verão, em uma aração profunda
para revolver e preparar a cama para a semente,
para efetuar o plantio. Este preparo consome
muito tempo de trabalho e muitas horas de máquina, além de expor o solo ao processo erosivo.
A história nos conta que no início da década
de 1960 um produtor rural americano, Harry
Young jr, no Estado do Kentucky, fez o primeiro
plantio sem cultivar o solo. No Brasil, no início
dos anos 70, os técnicos da antiga ICI (Companhia
Imperial de Indústria Química do Brasil, hoje
Syngenta) trabalhavam em pesquisa, com o herbicida paraquat, na Fazenda veseroda, em Rolândia, onde desenvolveram os primeiros trabalhos de demonstração e extensão de um novo
sistema com agricultores do Norte do Paraná. A
observação, pelo agricultor Herbert Bartz, das
parcelas de plantio sem preparo inicial do solo,
com a cultura de trigo instalada em Londrina,
em 1971, despertou seu interesse.
Em 1972, ele instalou os primeiros cultivos
deste novo sistema de plantio na Fazenda Rhenania, de sua propriedade. Assim, iniciavam os
primeiros trabalhos de uma forma de plantio
sem o preparo inicial do solo, chamado de plantio
direto. O preparo do solo é substituído por uma
aplicação de herbicidas que elimina a vegetação
presente, formando uma cobertura morta sobre
a superfície onde a nova cultura é semeada.
Nesta década, vários novos produtos foram
lançados no mercado, entre eles o glifosato, que
viriam a facilitar esta operação. vários anos foram
transcorridos desde a primeira experiência na fazenda do Bartz, com muita insistência, muita desistência e muita persistência, até que este novo
sistema fosse empregado em larga escala. Este
agricultor pioneiro é hoje reconhecido, merecidamente, como o “pai do plantio direto no Brasil”.
O sistema de plantio direto (SPD) está centrado
na base tecnológica do não revolvimento do
solo (mínima movimentação na linha de plantio),
na rotação de culturas e na presença de cobertura
morta sobre o solo, que minimiza a erosão e,
assim, promove a elevação da produtividade e
a sustentabilidade ambiental. também pode ser
definido como um conjunto de práticas agrícolas
no qual a semente é colocada em um sulco no
solo, se possível com a presença de uma cobertura morta, no qual se utilizam herbicidas para
eliminar as plantas daninhas, sem o revolvimento
do solo, tornando-o apto à semeadura da nova
cultura, minimizando os riscos de erosão.
A cobertura permanente do solo por plantas
ou resíduos de plantas é considerada um dos
fundamentos do SPD, aliás, o que é visto no solo
de uma floresta. O manejo sustentável do solo
permite uma série de benefícios, entre os quais
as manutenções da sua qualidade, dos recursos
hídricos, da biodiversidade local, ainda, os ganhos
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de competitividade, a redução de gastos de tempo
de implantação da nova cultura e de horas máquina necessárias. Por dispensarem o preparo
prévio do solo, possibilitam novo plantio imediatamente após a colheita da cultura, técnica
esta que permite no Brasil tropical a possibilidade
de plantio de duas a três safras por ano na
mesma área, o que ficou conhecido, como safra
de verão, safrinha e safra de inverno.
No Brasil, é ainda comum se criar polêmica,
notadamente contra o agronegócio, como ocorre
com os defensivos agrícolas, batizados de ‘veneno’
pelos ativistas ambientais, que desconhecem não
só como funciona a cadeia de alimentos, bem
como quais os processos são utilizados para a
produção abundante que mantém a mesa de
todos livre de bactérias nocivas à saúde humana.
Deve ser considerado que em ambientes tropicais com altas temperaturas e umidade favorável, como as que ocorrem no nosso País, essas
ameaças à agricultura são frequentes e devastadoras. O uso de defensivos propicia maior produtividade por unidade de área, a qual resulta
no maior rendimento de uma lavoura. São estes
produtos que permitem a implantação e manutenção de sistemas de plantio direto, bem como
cultivo de duas a três safras ou ciclos agrícolas
por ano. Este sim é um uso inteligente do solo,
pois possibilita produzir três vezes na mesma
área, dispensando a incorporação de novas áreas.
Poucos países no mundo conseguem fazer
esta proeza. Os sistemas de produção conduzidos
em plantio direto demandam menos infraestrutura e força de trabalho humano, consomem menos energia fóssil, reduzem a erosão, exigem
menores doses de corretivos e fertilizantes e
ainda favorecem o manejo integrado de pragas,
doenças e plantas daninhas. Por isso, ao mesmo
tempo em que propiciam a melhoria da qualidade
de solo, água e ar, permitem produzir mais e de
forma sustentável, dando ao mesmo tempo segurança alimentar, descarbonização e possibilitam
o aumento da renda gerada pela agropecuária,
de acordo com levantamento da Embrapa (2020).
Segundo a Organização das Nações unidas
para a Alimentação e Agricultura (FAO), em menos
de 30 anos, já, já, logo aí, em 2050, a demanda
global de alimentos deverá aumentar em 70%.
Assim, deve-se deixar de lado o discurso ideológico
e reconhecer a realidade da nossa agricultura,
eficiente e com respeito ao meio ambiente. Este
discurso, irreal, deprecia muito nossa agricultura
e o nosso País no cenário mundial. Os agricultores
na verdade são heróis anônimos na preservação
ambiental, protegendo, em suas propriedades,
mais de 20% da área como reserva legal.
Segundo Carvalho (Agroanalys, 2022), “o agro
brasileiro, durante longos anos na ideologia reinante de experiências sociais, recebia a constante
crítica de não agregar valor nas suas exportações.
Exposto à competição, contra protecionismos e
subsídios, o agro cresceu, floresceu e dá os frutos
que alimentam a complexa economia brasileira.
No nosso mundo tropical, é o processo de intensificação dos cultivos que dá o empuxo extraordinário aos ganhos de produtividade e à melhoria
da chamada biota (vida) dos solos tropicais e, ao
mesmo tempo, é o que permite a recuperação de
terras degradadas pelo uso de tecnologia adaptada,
a mitigação de emissões de carbono e a geração
de emprego e renda descentralizada no Brasil”.
E hoje, com a próxima Copa do Mundo de futebol para se iniciar, com uma população de 215
milhões, com o uso de uma tecnologia tropical
sustentável aqui desenvolvida pela ciência e com
o empreendedorismo e a coragem dos produtores
rurais em incorporá-la, o Brasil produz alimentos
para mais de um bilhão de pessoas em pouco
mais de 10% de seu território. Dentre estas tecnologias, deve se destacar notoriamente a adoção
do “Sistema Plantio Direto”, que ultrapassa os 45
milhões de hectares cultivados, colocando o País
como um dos campeões de exportações em diversos
segmentos da agricultura, para mais de 150 nações.
Os produtores brasileiros, apesar dos contratempos com a dificuldade de disponibilizar os
insumos básicos e com preços elevados, demonstram, e continuam demonstrando, a contribuição
para a segurança alimentar do País. vale ressaltar
que saímos de uma produção de pouco mais de
40 milhões de toneladas em 1970, em uma área
de 30 milhões de hectares, para 300 milhões de
toneladas em cerca de
75 milhões de hectares
plantados nos dias de
hoje. Em um mundo
com mudanças climáticas e secas extremas
ameaçando a segurança alimentar mundial,
aqui, no nosso Brasil,
Luiz Lonardoni Foloni é enfoi um grande salto na
genheiro agrônomo e conhistória da agricultura
selheiro do Conselho Cienem apenas 50 anos.
tífico Agro Sustentável
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Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da dengue. é importante os órgãos públicos
intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença, com os
cuidados necessários protegem não somente nossa
família, mas também nossos vizinhos. é um trabalho em conjunto. A consciência de mantermos
uma cidade limpa e os cuidados em casa resulta
em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia
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Iris foi um homem que fez
escola política”
Ronaldo Caiado (UB), governador
reeleito de Goiás, durante a missa
de ação de graças um ano após a
morte do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, na noite de quarta-feira (9),
na Igreja Matriz de Campinas. “Ele
mesmo definia que a vida política
dele só tinha explicação no campo
espiritual. Ele dizia: ‘Caiado, nunca
tive parente político, minha família
nunca teve um político, porque a
mim essa vocação de acreditar em
continuar levando essa luta e cada
vez mais me aproximar das pessoas?’.” Para Caiado, Iris “foi uma
verdadeira enciclopédia”. “Você
aprendia cada dia e minuto ao lado
dele. [...] Ele dizia: ‘Não podemos
ficar apenas tratando dos assuntos
aqui, temos que levar nossa voz nas
decisões nacionais’. Esse era o Iris
Rezende”, pontuou o governador.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
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)
pela Companhia nacional de abastecimento (Conab). “Goiás mais uma vez prova
que é uma potência no agro. Feliz em ver
todo esse crescimento”, disse a leitora.
Gabriella Linhares

M

@ohoje
a usina de asfalto, onde ocorreu a explosão que causou mau cheiro em Goiânia e
aparecida, foi interditada pela Secretaria
de Meio ambiente de aparecida de Goiânia por não ter licença ambiental. o óleo
de uma caldeira, que esquenta o asfalto,
vazou e causou mau cheiro. “Eita nós”, comentou a leitora.
Maria Cristina Dreher Glorias
(@cristinadreherglorias)

N

@jornalohoje
a organização das Voluntárias de Goiás
(oVG) fará nesta quarta-feira (9) o lançamento oficial da campanha natal do Bem
2022. até o dia 13 de dezembro, a já tradicional campanha distribui milhares de brinquedos a crianças em situação de
vulnerabilidade social nos 246 municípios
goianos. “Parabéns ao Governo de Goiás por
meio da oVG por esse trabalho, que é, sem
dúvidas, muito importante”, afirmou o leitor.
Igor feitosa (@igorfeitosa235)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | Endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Uruana segue líder na produção de melancia no Estado

Produção
goiana de
melancia cresce
23,5% e chega
a 278,2 mil ton
Elaborada pela Seapa, a publicação de novembro
mostra que uruana lidera o ranking de maiores produtores entre os municípios, seguida por Carmo do Rio
verde. Com gráficos, mapas e análises, o boletim deste
mês acompanha também o desempenho dos principais
segmentos agropecuários.
O mercado mundial de melancia está em expansão.
De janeiro a setembro deste ano, o Brasil faturou uS$
26,1 milhões com exportações do produto, aumento de
9,7% na comparação com o mesmo período do ano
passado. Goiás é destaque no cenário nacional quando
o assunto é a fruta. A produção goiana é a segunda
maior do País e vem crescendo continuamente. A edição
de novembro do Agro em Dados mostra que, em 2021,
as lavouras goianas entregaram 278,2 mil toneladas de
melancia. O resultado superou em 23,5% o volume alcançado no ano anterior.
“O Agro em Dados de novembro traz esse destaque
especial para a melancia por sua importância na mesa
do consumidor e pela relevância de Goiás na atividade.
O Estado registrou recorde de produção no ano passado
e respondeu por 13,0% de todo o volume da fruta produzido no País, merece, portanto, essa atenção especial
e o reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo produtor”, ressalta o secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tiago
Mendonça. Ainda segundo ele, o consumo da fruta aumenta com as festas de fim de ano.
Em 2021, a área cultivada com melancia no Estado aumentou 16,0%, chegando a 6,3 mil hectares, e a produtividade média subiu 6,5%, atingindo 43,6 toneladas por
hectare, outro recorde na série histórica. uruana lidera o
ranking dos maiores produtores entre os municípios brasileiros. Em Goiás, é seguida por Carmo do Rio verde,
Itapaci, Itapuranga e Rialma. Na edição de novembro do
Agro em Dados, o leitor encontra o ranking completo dos
10 maiores produtores, além de também conhecer os principais países compradores da melancia brasileira. O vizinho
Paraguai é o maior importador da fruta brasileira.
O Brasil também se destaca quando o assunto é novidade na produção de variedades diferenciadas da melancia.
Com tecnologia e inovação a fruta pode ser produzida de
diferentes cores e ausência de sementes, como por
exemplo a melancia de polpa amarela desenvolvida pela
Embrapa Rondônia em parceria com a Embrapa Semiárido.
Ao longo das últimas décadas, pesquisadores identificaram
dezenas de moléculas que contribuem para o aroma e
sabor único da melancia que potencializam o consumo
da fruta em todo o mundo. No oriente, a versão quadrada
vem sendo produzida pelos japoneses há mais de 30
anos. A comercialização da melancia é favorecida pela
produção de frutos de alta qualidade. Nas principais Centrais de Abastecimento do país, acompanhadas pela
Conab, foram vendidas 254,6 mil toneladas da fruta no
acumulado deste ano (janeiro a setembro). No mercado
regional, a Ceasa-GO comercializou 16,2 mil toneladas de
melancia, no mesmo período, ao preço médio de 2,30/kg.

Lácteos

As exportações de produtos lácteos brasileiros cresceram 2,8%, na comparação da receita obtida no acumulado
deste ano (janeiro a setembro) com a do mesmo período
de 2021. O montante gerado foi de uS$ 80,5 milhões, provenientes das vendas realizadas, principalmente, para a
Argélia, Chile e Argentina. Do lado das importações, também observou-se aumento no valor das aquisições feitas
nos nove primeiros meses deste ano de 31,0%, frente ao
mesmo período de 2021, que totalizaram uS$ 460,1
milhões. Em outubro, as cotações do mercado de lácteos
apresentaram tendência de enfraquecimento, em decorrência do período de chuvas, que favorecem a disponibilidade de pastagem e, consequentemente, o aumento de
produção. A média de preço para o mês, verificada para
o Brasil, foi de R$ 2,85/litro - variação negativa de 6,5%,
frente a média do mês de setembro. Em Goiás, foi
registrado valor médio de venda do leite de R$ 3,04/litro,
queda de 6,3% em relação à média registrada no mês anterior (CEPEA). A indústria goiana de laticínios também
apontou queda no preço médio de outubro da cesta de
derivados lácteos, em relação ao mês anterior. A redução
dos preços foi observada em todos os itens que compõem
a cesta, que resultou em uma variação total ponderada
de -3,61% para o mês de referência de outubro. (ABr)

Taxa de inflação retoma ritmo
de alta, passado o “efeito eleição”
Como amplamente esperado e antecipado por quase todos analistas, consultores
e comentaristas econômicos, as taxas de
inflação retomaram o ritmo de alta observado no final do primeiro semestre, depois
de esgotado o chamado “efeito eleição”
causado artificialmente pela redução de
impostos cobrados sobre combustíveis,
energia e comunicações. O Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
tomando como base os preços coletados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os dias 29 de setembro
e 27 de outubro, apresentou variação de
0,59% diante de 0,16% nas quatro semanas
finalizadas em meados de outubro. Em setembro, a inflação oficial ainda transitou
por terreno negativo pelo terceiro mês consecutivo, apresentando baixa de 0,29%.
No trimestre entre julho e setembro, a
deflação (quer dizer, a queda nos preços
médios cobrados dos consumidores) ficou
em 1,32%. Principalmente por conta da redução temporária nos preços dos combustíveis e da energia. O custo da alimentação,
em igual período, subiu em média qualquer
coisa ao redor de 1,03%. A “inflação negativa”
ao longo do período beneficiou quase que
exclusivamente parcelas da classe média e
toda a classe alta que utiliza seus veículos
para se locomoverem no dia a dia.
Para reforçar aquela hipótese, ao longo
de janeiro a outubro, os preços em geral
apresentaram variação de 4,70%, o que pode

BALANÇO
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A inflação de outubro,
de todo modo, veio acima
das expectativas dos mercados, que vinham calibrando
suas previsões para uma
taxa em torno de 0,42%, embora algumas instituições, a
exemplo do Itaú BBA, aguardassem um índice ao redor
de 0,52%. O fato é que o IPCA
veio muito pressionado, em
outubro, pela alta nos preços
dos alimentos, que avançaram 0,72% nos 30 dias pesquisados até 27 de outubro.
Para comparação, os alimentos chegaram a ficar 0,51%
mais baratos em setembro,
tendência agora revertida,
como se observa.
2 Os custos de transporte,
com menor queda da gasolina,
alta do etanol e um salto de
27,38% nos preços das tarifas
aéreas, sofreram elevação de
0,58% e haviam sofrido redução de 1,98% em setembro.
A mudança de tendência vinha se desenhando desde a
primeira metade de outubro.
Entre a quinzena final de setembro e as duas primeiras
semanas do mês passado, a
queda no custo dos transportes passou a ser de 0,64% e
apresentou forte elevação em
apenas duas semanas, como
sugerem os dados do IPCA
“cheio” de outubro.
2 Sob efeito também das

ser considerado até “modesto” quando comparado ao salto de 10,32% acumulado pelo
custo da alimentação. A carestia afetou justamente as faixas de renda mais baixa entre
as famílias, obrigadas a destinar parcela
proporcionalmente maior de seu orçamento
para a compra de alimentos.

Mais sacrificados

Na estrutura de ponderação do IPCA,
que afere a evolução do custo de vida para
famílias com renda entre um e 40 salários
mínimos (em torno de R$ 48,5 mil mensais),
o grupo alimentos e bebidas tem peso de
21,80% – o que significa dizer que, grosso
modo e para facilitar a conta, a cada aumento
de 10% nos custos da alimentação haveria
um acréscimo de 2,18 pontos percentuais.
O peso da alimentação sobe para 24,82% no
caso das famílias com renda entre um a
cinco salários mínimos, segundo o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
que acompanha a inflação para consumidores naquela faixa de rendimentos. A mesma variação de 10% nos custos dos alimentos
teria um impacto de 2,48 pontos sobre o
INPC. Parece evidente que os efeitos sobre
a renda serão proporcionalmente maiores
para aquelas famílias de rendimentos mais
baixos, reduzindo sua capacidade de consumir outros bens, o que terá impacto sobre
todo o restante da economia, segundo já se
pode observar mesmo nos dados sobre o
desempenho recente do varejo.

passagens aéreas, cuja alta
sozinha respondeu por 27,1%
de todo o IPCA de outubro,
os preços livres passaram a
anotar elevação de 0,73% segundo cálculos da equipe de
macroeconomia do Itaú BBA.
Descontada a escalada nos
preços das passagens, que
aliás parecia ceder nas semanas finais de outubro, os
demais preços livres subiram
algo próximo a 0,57%.
2 Na medição do IPCA-15,
que mediu a variação dos preços entre as duas últimas semanas de setembro e as duas
primeiras de outubro, as passagens aéreas chegaram a subir 28,17% e tiveram impacto
de 0,19 pontos de porcentagem sobre a inflação geral.
Os preços livres haviam apresentado alta de 0,47% no período, com elevação de 0,29%
se desconsiderada a “inflação”
das passagens aéreas.
2 Como se percebe, excluído
um item altamente volátil
como as tarifas aéreas, a tendência que tem prevalecido
entre os chamados preços livres (que não são determinados pelo setor público) é
de alta, saindo de 0,29% para
0,57% em apenas duas semanas. No acompanhamento do
Itaú BBA, grande parte daquela elevação teve origem
no aumento da inflação dos

alimentos no domicílio, que
saiu de 0,14% para 0,80% no
mesmo período. Os preços
industriais (produtos de higiene e limpeza, medicamentos, higiene pessoal entre outros) anotaram alta de 0,77%
as quatro semanas de outubro, depois de subirem 0,20%
entre a quinzena final de setembro e a primeira de outubro. Em igual período, como
compensação, os serviços anotaram desaceleração no ritmo
de alta nos preços, passando
de 0,80% para 0,67%.
2 Os chamados “núcleos”
da inflação, que excluem preços mais voláteis e outros
menos associados ao comportamento geral da economia (quer dizer, que não sofrem influência direta da demanda), igualmente indicaram alguma aceleração, passando de 0,51% para 0,55%.
2 O “índice de difusão”,
que mede o percentual de
itens e subitens em alta, chegou a baixar para 59,95% no
IPCA-15 de setembro, elevouse para 61,54% já no fechamento do mesmo mês, atingindo 62,67% ao final dos
primeiros 15 dias de outubro
para fechar o mês em 67,90%.
O índice supera os níveis de
junho (66,6%), quando o IPCA
havia alcançado 0,67%. (Especial para O Hoje)

BB tem lucro recorde de R$ 22,8
bilhões de janeiro a setembro
O Banco do Brasil (BB) bateu
recorde de lucro nos nove primeiros meses do ano. De janeiro
a setembro, a instituição financeira teve lucro líquido ajustado
de R$ 22,8 bilhões, crescimento
de 50,9% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Em nota, o BB informou que
a melhoria dos lucros decorreu
do crescimento da carteira de
crédito com uma composição
que diminui o risco de inadimplência. O banco também cita
a diversificação das receitas
(principalmente de serviços) e

o controle dos gastos.
Apenas no terceiro trimestre,
o lucro líquido ajustado alcançou
R$ 8,4 bilhões, resultado 62,7%
acima do mesmo trimestre de
2021 e 7,1% acima do trimestre
anterior. O retorno sobre patrimônio líquido (RSPL) chegou a
20,5%, o que, segundo o BB, representa um índice semelhante
ao dos bancos privados.
De acordo com o BB, parte da
melhoria decorre do crescimento
do crédito com a manutenção
do índice de inadimplência abaixo
da média do Sistema Financeiro

Nacional. A carteira de crédito
ampliada encerrou setembro em
R$ 969,2 bilhões, 19% acima do
registrado em setembro de 2021
e 5,4% acima do observado no
fim do segundo trimestre.
Indicador usado para medir
a solidez financeira, o Índice de
Basileia atingiu 16,72%, dos quais
11,77% de capital principal. Para
cada R$ 100 emprestados, a instituição mantém R$ 16,72 em
caixa, dos quais R$ 11,77 correspondem ao capital principal. Esses níveis são um dos mais altos
entre os bancos brasileiros. (ABr)
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Tem início queda de braço pela
taxação do agronegócio na Alego
Movimento oposicionista organiza “tratoraço”
com produtores para a próxima quarta-feira (16).
Agropecuaristas vão pressionar deputados a
derrubarem matéria em tramitação no Legislativo
Felipe Cardoso
O governador Ronaldo Caiado (uB)
enviou para apreciação dos deputados,
na manhã da última quinta-feira (10),
o projeto de lei que cria 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. O assunto, que conforme mostrado pela reportagem do
O HOjE, já movimentava os corredores
da Alego na noite de quarta, foi potencializado a partir da chegada formal
da matéria ao Parlamento.
O texto foi protocolado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) a
partir do sinal verde do líder do governo, deputado Bruno Peixoto (uB).
Antes, porém, a sessão de ontem precisou ser suspensa por 10 minutos.
Nos bastidores, a informação é que
Bruno Peixoto fez contato, nesse intervalo, com o presidente da Casa, Lissauer vieira (PSD), para garantir que
a matéria não seria obstruída.
Isso porque Lissauer se posicionou
na noite de quarta “totalmente contrário” à iniciativa. Conforme mostrado
pelo O HOjE, em nota à imprensa, vieira
lembrou que sempre esteve ao lado do
governo nas ações que visavam o reequilíbrio fiscal. E acrescentou, contudo:
“Enfrentamos momentos difíceis, mas
não me titubeei nos meus princípios.
Por isso, acredito que existem outras
formas de equilibrarmos as contas públicas para compensar a queda do ICMS
sem prejudicar as pessoas que empreendem e trabalham num setor vital
para a nossa economia”.
Com o início da tramitação da proposta, os minutos seguintes foram marcados por duras declarações. De um
lado, parlamentares que defendiam a
matéria em nome da base do governo.
Do outro, deputados que não hesitam
em condená-la em nome da oposição.
talles Barreto (uB) foi quem abriu
as discussões. Em defesa do texto, disse
que o fundo, que será gerido pela Agência
Goiana de Infraestrutura e transporte
(Goinfra), nasce de uma estratégia da
equipe econômica para tentar recuperar
perdas decorrentes da redução do ICMS
imposta pelo Governo Federal a vários
setores, como o dos combustíveis e comunicações, por exemplo.
"Mais de R$ 4 bilhões deixarão de
ser arrecadados. Isso impacta a economia do estado e do Brasil inteiro. O governo estadual está buscando formas
de fazer a compensação", arrematou
Barreto. O membro da base governista
na Alego também afirmou que a medida
não afetará os pequenos agricultores.
Ele disse que a composição do fundo
será decorrente de doações voluntárias
feitas por produtores beneficiários de
programas de fomento e incentivos fiscais do estado. "Os recursos serão integralmente revertidos para a construção
e manutenção de rodovias estaduais,
que são de importância estratégica para
a economia de Goiás. Isso garantirá
uma melhoria no escoamento da produção agrícola e industrial".
O líder do governo, deputado Bruno
Peixoto (uB), também discursou. "Seguindo o governo federal, em momentos
difíceis votamos, aqui, a PEC que institui
o percentual de cobrança para aposentados", iniciou. Bruno explicou, que na
ocasião, o objetivo foi recuperar as finanças do estado para garantir o pagamento dos salários dos servidores, inclusive dos próprios aposentados. "Hoje
estamos com novo dilema, e, desta vez,
pedimos a compreensão dos segmentos
do agronegócio", continuou.
O parlamentar também destacou
que a medida visa manter um estado
forte economicamente. "Necessitamos
de superávit para investir em infraes-

trutura, recuperando estradas e reduzindo, assim, o custo do transporte ou
atrasos nas entregas", arrematou.

Justo oposto

Por outro lado, os deputados Paulo
trabalho (PL) e Gustavo Sebba (PSDB)
não deixaram a desejar quando decidiram rebater os colegas. trabalho disse
não aceitar que o agronegócio seja taxado. “Os produtores estão na esperança
de que essa Casa barre o projeto. Doce
ilusão, nós precisamos nos mobilizar.
Precisamos da população mobilizada
para pressionar os deputados. Se não
fizermos nada agora, depois que foi
aprovado e virou lei, acabou. Precisamos fazer um tratoraço contra a taxação do agro”, disse o parlamentar que
convocou a mobilização para a próxima quarta-feira (16). “vamos nos concentrar aqui na frente da Alego, às
10h, para que possamos impedir a tramitação desse projeto e descer em direção ao Palácio, se preciso for”.
“Esse dinheiro no bolso do trabalhador frutifica muito mais do que
no bolso do Estado que é ineficiente
na aplicação de recursos. O estado
nunca arrecadou tanto, essa conta
não é do agro. O Estado está arrecadando o mesmo do ano passado, o
que teremos é uma diminuição de expectativa. A Goinfra está com os cofres
abarrotados, não precisa de mais dinheiro. O governador já está reeleito
e não está preocupado. O que ele quer
é arrecadar para fazer sua política
social de distribuição de renda para
depois disputar o Senado. 1,6% parece
pouco, mas quando você coloca na
grande escala da agropecuária isso
representa muito dinheiro. Sem contar
que o agro já paga diversos impostos
sobre tudo que compra”, explicou.
Sebba, por sua vez, disse que o governador quer atropelar o regimento da
Casa, bem como os compromissos firmados com aqueles que antes eram tratados como “aliados de primeira hora”.
“Essa conta que estão imputando ao
setor não é culpa de quem produz. é
muito ruim nos deparamos, agora, com
duas pessoas completamente diferentes:
o Caiado candidato apoiado pelo agro e
o governador reeleito, que não precisa
mais do apoio do produtor. vocês, deputados, serão responsabilizados se comungarem com isso. Qual deputado aqui
não teve voto de um produtor? Os senhores que votarem favoráveis a isso
vão carregar um peso muito grande”
Para ele, o discurso de melhorar rodovias por meio dos recursos não se sustenta. “O Estado não deve colocar mais
impostos para custear isso. já pagamos
muito. Isso é falta de respeito com o produtor. Sem contar que essa conta, na
prática, vai para o bolso de todos os goianos. Quem for ao supermercado comprar
um pacote de arroz, de feijão, vai sentir
essa diferença. todos os produtos e transações serão taxados, o que vai, inclusive,
piorar a produção”, adiantou.

Texto foi protocolado a partir do sinal verde do líder do governo, Bruno Peixoto

Talles Barreto disse que o fundo tenta recuperar perdas com a redução do ICMS

Paulo Trabalho: “Os produtores estão na esperança de que essa Casa barre o projeto”

Na ponta

A reportagem conversou com um
produtor da Região Sudeste do Estado.
Ele, que preferiu não se identificar, não
hesitou em avaliar que o governador
tem se comportado como “Doria de
Goiás”. “Aqui nos grupos do agronegócio,
o assunto em pauta é esse. todos estão
decepcionados com o Caiado. O agro o
apoiou em seu projeto de reeleição justamente porque ele tinha dito que não
criaria esse imposto. Ele tem se mostrado
um traidor. Assim como fez com o presidente [jair Bolsonaro], agora tem feito
com a classe que o transformou em
quem ele é”. Segundo o produtor, o 1,6%
de taxação do setor representará, “no
atual cenário, onde os custos estão elevadíssimos”, aproximadamente 10% do
valor líquido levantado pelos trabalhadores. (Especial para O Hoje)

Gustavo Sebba afirmou que o governador quer atropelar o regimento da Assembleia
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Haddad e Alckmin

Presidente eleito cobrou que Bolsonaro se desculpe pelo ato

Fiscalização das
urnas pelas Forças
Armadas foi

humilhante, diz Lula
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), afirmou na última quinta-feira (10), durante reunião com
parlamentares de sua base, que o papel das Forças Armadas
na fiscalização das urnas eletrônicas foi humilhante.
“Ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável:
um presidente da República, que é o chefe supremo,
não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a
fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas,
coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e
do congresso nacional”, disse.
Lula também cobrou que o atual presidente, jair Bolsonaro (PL), peça desculpas. “O resultado foi humilhante,
humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, mas
ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas
para a sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças
Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia
para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos,
fosse humilhada, apresentando um relatório que não
diz nada, absolutamente nada, daquilo que ele durante
tanto tempo acusou”, continuou.
Na última quarta-feira (9), o Ministério da Defesa
apresentou um relatório que não traz evidências de
fraudes durante o processo eleitoral. No documento, os
militares criticam pontos que avaliam como “insuficientes”
para o que consideram uma “fiscalização completa do
processo”. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Fernando Haddad
(Pt) está
com medo
de ser rifado pelo Pt
em 2026
diante do
protagonismo do
vice-presidente da República eleito,
Geraldo Alckmin (PSB). é Haddad
quem deseja ser ministro da Fazenda – ele espalha isso – e não o
chefe quem chamou. Ciente de
que o Ministério da Educação
deve cair nas mãos do professor
Gabriel Chalita, o cupido da aproximação de Lula com Alckmin,
Haddad força seu nome para a
Fazenda. A equação no staff é
simples: Não há certeza de que
Lula vá tentar a reeleição. Alckmin pode crescer como gerentão
do Governo e ser o nome escolhido para a sucessão. uma forte vitrine nos próximos anos é a chance de Haddad e seu grupo dentro
do Pt de alavancar uma eventual
candidatura e ser o escolhido.

Jovens desprotegidos

O surgimento da variante
Ômicron BQ.1 da Covid-19 é só
mais um capítulo do risco de
novo recrudescimento da epidemia, em especial para adolescentes. Apesar da faixa etária
menos afetada, o País vacinou
até setembro 71,9 % das crianças
e adolescentes de 3 a 17 anos
com a 1ª dose da vacina. A 2ª
dose foi recebida por apenas
54,98 %. Enquanto a dose de reforço – aplicada somente em
adolescentes (12 a 17 anos) –
teve cobertura vacinal insignificante de 24,50%.

Brasil na COP 27

Pesquisadores do Brazil Climate Action Hub,
espaço da sociedade civil na COP 27, avaliam
que o foco dos primeiros 100 dias do Governo
do presidente eleito Lula da Silva deve ser o
desmatamento zero e a agricultura de baixo
carbono para que o Brasil consiga cumprir a
meta de reduzir emissões de gases do efeito
estufa até 2030. No Governo Dilma, o País estabeleceu durante o Acordo de Paris a meta de redução das emissões líquidas em 37% até 2025 e
em 50% até o início da próxima década.

Cuidando do futuro

Os planos de previdência privada somaram
no 3º trimestre R$ 41,7 bilhões de arrecadação,
alta de 18,8% sobre o mesmo período de 2021.
No ano todo, os valores superaram os R$ 115,6
bi, montante 15% maior do que em 2021. Atualmente, o setor de previdência privada conta
com R$ 1,2 trilhão de ativos no Brasil (12,5% do
PIB). Os dados são da Federação Nacional de
Previdência Privada e vida (Fenaprevi).

Força dos lojistas

Os pequenos e médios lojistas online registraram em outubro faturamento de R$ 238 milhões e venda de cerca de 4,1 milhões de produtos,
um crescimento de 22% em comparação ao mesmo período de 2021. Os Estados que mais faturaram foram São Paulo (R$ 116,5 milhões), Minas
Gerais (R$ 25,2 milhões) e Rio de janeiro (R$
17,2 milhões). Os dados foram obtidos pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce com mais
de 100 mil lojas cadastradas.

Black BR

uma estimativa da Associação Brasileira
de Comércio Eletrônico indica que a BlackFriday deve movimentar R$ 6 bilhões e gerar
8 milhões de pedidos online em 2022. A pesquisa Embedded Finance da FIS, empresa global de tecnologia financeira, aponta que 65%
dos brasileiros devem buscar descontos em
lojas pelas mídias sociais. Os jovens (de 18 a
24 anos) são os mais aderentes a este canal
de compra, com 72% de interesse. O levantamento foi feito em agosto e setembro de 2022,
com mil pessoas. (Especial para O Hoje)

Professora goiana é convidada
por Lula para compor transição
Maryanna Oliveira AC

Ex-presidente do
Sintego, Iêda Leal
vai se juntar à
equipe que
discutirá
governança para
igualdade racial
Yago Sales
Acima de tudo uma ativista
em defesa dos direitos humanos e combate ao racismo, a
professora e ex-presidente do
Sintego, Iêda Leal, foi anunciada como integrante da equipe de transição do governo
do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (Pt). A notícia
da escolha de Iêda, que é coordenadora nacional do Movimento Negro unificado (MNu),
agradou o setor de educação
e o movimento negro.
Responsável por boa parte de protestos em favor de
Lula e contra casos de racismo, além de, como presidente da entidade que representa a educação, cobrança de
data-base e cumprimento de
piso salarial, Iêda é um dos
rostos mais conhecidos dos
movimentos sociais em
Goiás. Encabeçou reuniões,
encontros, carreatas e greves
sempre em busca de melhoria da categoria da educação
pública de Goiás.
Aliada às pautas da depu-

Iêda Leal foi
anunciada como
integrante da equipe
de transição do
governo do
presidente eleito
Luiz Inácio Lula
da Silva (PT)

tada estadual eleita Bia de
Lima (Pt), que a sucedeu na
presidência do Sintego - e também na Central única dos trabalhadores (Cut) -, Iêda vai
compor a equipe que pensará
como o novo governo, que assume no dia 1° de janeiro próximo, vai tratar a questão da
igualdade racial no País.
Além da professora goiana,
vão participar do grupo de
trabalho a quilombola Maria
Silva, Douglas Belchior, do
movimento negro, thiago to-

bias, daCoalizão Negra, o exsecretário do Planejamento
de juiz de Fora, Martvs das
Chagas, e Preta Ferreira, ativista da frente de luta por moradia da cidade de São Paulo.
Coordenador da equipe de
transição de governo de Luiz
Inácio Lula da Silva, o vicepresidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou, nesta
quinta-feira (10), mais seis
grupos técnicos que integrarão
a força-tarefa. Até o momento,
foram anunciados 60 nomes.

O nome de Iêda é o primeiro a ficar tão próximo do
novo grupo de poder de Brasília a partir do ano que vem.
No organograma das lideranças de combate ao racismo,
violência de gênero, violência
policial e luta pela dignidade
do trabalhador da educação que reflete na qualidade no
ensino -, Iêda, embora não tenha tido nenhum cargo eletivo
no Legislativo em Goiás, é
vista como uma voz imponente. (Especial para O Hoje)
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conquista exaltada
Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Jair Ventura
festeja vaga do
Goiás na Copa
Sul-Americana
com uma rodada
de antecedência
Breno Modesto
Na noite da última quarta-feira (9), o Goiás fez seu
último jogo como visitante
na atual temporada. jogando
no Maracanã, o time comandado pelo técnico jair ventura foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 3 a
0. Apesar do revés, o Esmeraldino contou com um tropeço do Coritiba e conquistou
uma vaga na próxima edição
da Copa Sul-Americana, competição que foi vice-campeão
no ano de 2010.
Após o término do confronto, o treinador alviverde
falou a respeito da dificuldade
do jogo e exaltou a classificação do Goiás para um torneio
internacional, algo que não
acontecia desde a temporada
de 2019, quando também se
classificou para disputar a
Sul-Americana.
“Era um jogo muito difícil.
Mas é lógico que, quando
você tem dois jogadores a
menos, o cenário muda. Mas
o momento é de parabenizar
a todos os envolvidos. A competição não é só um jogo. São
38 rodadas. E, com 37 jogos,
a equipe que, para muitos,
seria a primeira a ser rebaixada, com menor orçamento
da Série A, consegue a clas-

Apesar da derrota
para o Fluminense, o
Goiás se classiﬁcou
para a Copa SulAmericana do
ano que vem

PELA PRIMEIRA VEZ

sificação para uma competição internacional. Infelizmente, damos esse presente (ao
torcedor) com uma derrota.
Mas, no ano que vem, o torcedor poderá acompanhar a
equipe do Goiás em uma competição internacional”, disse
jair ventura.
Questionado sobre sua renovação de contrato para
2023, jair ventura revelou que,
quando está nas ruas de Goiânia, escuta diversos pedidos
dos torcedores esmeraldinos
para que ele amplie seu vínculo com o clube. Com os ob-

jetivos de 2022 alcançados, o
comandante diz que seus representantes estão conversando com a diretoria alviverde
e que, em breve, a negociação
deve ter um desfecho.
“Por onde passo nas ruas,
os torcedores pedem para que
eu fique, pedem a minha renovação de contrato. Então,
eu sinto esse carinho da torcida com todos que aqui estão,
mas, em especial, comigo, porque é uma coisa direcionada.
Mas eu deixei a renovação por
conta dos meus representantes. Estão conversando (com

VILA NOVA

Fernando Brito/Vila Nova FC

Liga Tênis 10 realiza
torneio em Goiânia
Nos dias 12 e 13 de novembro, a Liga tênis 10,
movimento em prol do crescimento do tênis no Brasil,
irá realizar o seu primeiro
torneio na cidade de Goiânia. O foco do torneio é voltado para crianças de 5 a
13 anos de idade.
Com sete anos de existência, a Liga incentiva a
prática de tênis no Brasil,
busca, através de workshops, dar espaço para novos treinadores e já acumula 30 torneios realizados entre cidades brasileiras como Rio de janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte,
e países europeus como
Áustria e Eslovênia.
“Essa competição serve para consolidarmos
ainda mais a parceria que
já estamos fazendo no Estado de Goiás com a professora Marcela Bueno.
Nosso primeiro torneio
foi em Anápolis, na Academia Avant, e agora vamos realizar em Goiânia,
na Academia Go Winner.
O objetivo é levar para a

cidade o conceito que estamos desenvolvendo,
onde as crianças estejam
jogando de forma competitiva e criando vínculos mais fortes com seus
clubes e treinadores” comentou Bruna Assemany,
criadora do movimento.
todas as informações
sobre inscrições para o
torneio estão disponíveis
na conta oficial da Liga
tênis 10, no Instagram
(https://www.instagram.co
m/ligatenis10/). Lá, os interessados em disputar o
torneio podem fazer a solicitação de inscrição.
Com ações voltadas
para o fomento ao esporte,
democratização do acesso
ao tênis, apoio a jogadores
juvenis e profissionais,
como a medalhista olímpica Luisa Stefani e Ingrid
Gamarra Martins, a última
ação do movimento foi um
torneio realizado para cerca de 100 crianças no Rio
de janeiro, em Laranjeiras.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Divulgação

Anteriormente, a Liga realizou um torneio em Anápolis

a diretoria do Goiás) e logo a
gente deve ter um desfecho”,
explicou jair ventura.
O Goiás volta a campo no
próximo domingo (13), quando encerrará sua participação
na edição de 2022 do Campeonato Brasileiro e na temporada. Às 16h, os comandados de jair ventura receberão
o São Paulo, no Estádio Hailé
Pinheiro. Com 46 pontos conquistados, o Esmeraldino ocupa, atualmente, a décima terceira posição na tabela de
classificação do Brasileirão.
(Especial para O Hoje)

O primeiro jogo da semifinal da Copa Verde entre Vila Nova e Brasiliense terminou empatado em 1 a 1

Valiñas diz que Tigre teve duas
atuações distintas em empate
Na última quarta-feira (9),
o vila Nova abriu com um empate a disputa por uma vaga
na final da Copa verde. jogando no Estádio Elmo Serejo, em
taguatinga, no Distrito Federal,
o Colorado, que foi comandado
pelo auxiliar técnico Anderson
valiñas, já que Allan Aal estava
suspenso, ficou no 1 a 1 com o
Brasiliense, na ida da semifinal
da competição regional. Com
o resultado de igualdade, nenhuma das equipes leva vantagem para a volta que acontece no sábado (12), no OBA.
Pouco tempo depois do fim
do jogo, valiñas fez uma avaliação da atuação do time vilanovense. De acordo com ele, o
tigre atuou de formas distintas
nos dois tempos da partida. Segundo ele, o que se viu no primeiro tempo foi uma equipe

que deixou a desejar, principalmente na parte tática. No entanto, as correções no intervalo
surtiram efeito e deram ao Colorado uma “nova cara” na etapa
final, onde marcou seu gol.
“Eu avalio a partida em
duas etapas. No primeiro tempo, deixamos a desejar. Sabíamos que seria um jogo difícil,
pois o Brasiliense é uma equipe
qualificada, com jogadores que
já tiveram expressão nacional.
Então, no primeiro tempo, deixamos a desejar em nosso posicionamento, em nossa questão tática. Dentro do vestiário,
procurei corrigir isso. Aí, entra
o outro momento. No segundo
tempo, nós entramos melhor.
tivemos as principais ações
ofensivas, principalmente no
início. Conseguimos fazer o
gol, mas tomamos o gol (de

empate) de bobeira. Estávamos
com a posse de bola, mas perdemos e sofremos o empate.
Fizemos as mudanças, demos
intensidade ao time, mas a grama pesada acabou dificultando
isso. Mas não podemos lamentar. Empatamos o jogo e temos
totais condições de conquistar
a vitória no jogo de volta”, avaliou Anderson valiña.
O confronto de volta entre
vila Nova e Brasiliense acontece já neste sábado (12). Às
16h, os clubes duelam por uma
vaga na final da Copa verde.
Em caso de novo empate, a
decisão será nos pênaltis.
Quem vencer, pegará o vencedor do duelo entre São Raimundo-AM e Paysandu, que
também empataram no primeiro jogo. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Com o empate com o Athletico-PR, na quarta (9), o Rubro-Negro se aproximou bastante da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro

Alan Deyvid/Atlético-GO

sentimento de tristeza
Breno Modesto
O Atlético Goianiense se
aproximou bastante do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Na última
quarta-feira (9), o time comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza não conseguiu
fazer valer o mando de campo
e empatou em 1 a 1 com o
Athletico-PR. Agora, para permanecer na primeira divisão,
o Dragão além de vencer o
América-MG, precisa torcer
por uma derrota do Cuiabá e
tirar uma diferença de gols.
Com a queda muito próxima, Eduardo Souza afirmou,
após a partida diante do Furacão, que fica muito triste pela
situação atleticana. Ao fazer
um balanço da equipe desde

Com rebaixamento muito próximo,
Eduardo Souza não esconde tristeza

que assumiu, o comandante
afirma que o Rubro-Negro não
merece ir para a Segundona.
Segundo ele, em algumas partidas, como contra São Paulo,
Santos e Fortaleza, a superioridade de seus comandados
não conseguiu ser convertida
em vitórias.
“A gente fica muito triste.
vou falar pelo tempo que
estou aqui. Pelo que fizemos
nesses nove jogos, tirando
o jogo contra o juventude,
nós não merecíamos cair.
Fizemos 13 pontos, mas poderíamos ter feito 23. Contra

o São Paulo, foram muitas
finalizações. Contra Santos
e Fortaleza, também. Contra
o Athletico-PR, para mim foi
uma aula no segundo tempo,
contra um time poderosíssimo, que é vice-campeão
da Copa Libertadores e contra um treinador (Felipão)
ícone do futebol brasileiro.
Então, ficamos tristes. Mas
temos que honrar a camisa,
como temos honrado, e fazer
um grande jogo contra o
América-MG. Se cairmos, temos de levantar a cabeça,
pois vamos voltar com pla-

nejamento e organização”,
disse Eduardo Souza.
Questionado sobre seu futuro, Eduardo afirma que
precisa sentar e conversar
com Adson Batista. De acordo
com o treinador, caso o presidente Adson Batista o convide para ser efetivado no
cargo, será uma grande honra. Caso isso não aconteça e
ele permaneça como auxiliar,
também ficará honrado.
“Eu ainda preciso sentar
com o Adson (Batista). Sou
muito grato ao Atlético Goianiense. Quando eu saí, o Ad-

son entendeu e, depois, me
convidou para voltar. Agora,
temos que sentar e conversar.
é uma situação que precisa
ser muito bem definida. Até
porque não dá para ficar indo
e voltando. Se ele (Adson Batista) me convidar para ser
treinador em 2023, será uma
grande honra. Quem não quer
trabalhar no Atlético Goianiense? Mas se não for o momento e a gente continuar
(como auxiliar), também será
uma grande honra também”,
finalizou Eduardo Souza.
O Atlético Goianiense volta
a campo no próximo domingo
(13), quando enfrenta o América-MG, fora de casa. A partida
acontecerá às 16h, na Arena
Independência, em Belo Horizonte. (Especial para O Hoje)
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O fechamento das bibliotecas nas escolas da rede municipal significa empobrecimento no estímulo à leitura, destaca uma professora do ensino público de educação

Pais e professores discordam do
remanejamento de bibliotecas
Ao menos 50 espaços serão utilizados como salas de aula para alunos do ensino infantil

Sabrina Vilela
Esta semana a Secretaria
Municipal de Educação (SME)
comunicou que pelo menos
50 bibliotecas de escolas públicas de Goiânia devem ser
remanejadas. A justificativa
dada pela pasta foi de que as
salas seriam utilizadas para
a liberação de vagas para ensino infantil.
No Brasil, entre os anos de
2015 e 2020 cerca de 800 bibliotecas públicas foram fechadas, de acordo com dados
do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP). Nesse período, existiam em média
6.057 bibliotecas públicas no
Brasil e no ano da pandemia
passou para 6.057. Essa diminuição tem confronto com
o Plano Nacional de Cultura
(Lei 13.696/2018) que prevê a
implantação e manutenção
de bibliotecas em todo o país.
Para a professora de artes
Angélica Aparecida de Oliveira
essa situação pode levar a um
prejuízo na educação recebida
pelos alunos, principalmente
os mais jovens. "Lamento o
prejuízo de todo o trabalho,
que vem sido realizado na rede
municipal de Goiânia, no qual
quem perde mais perde são
as crianças, adolescentes e
adultos nas quais terão suas
bibliotecas fechadas e mais
uma vez a mão do estado fere
os direitos das crianças ao acesso à leitura, ao conhecimento,
ao aprendizado", desabafa.
Ela ressalta ainda que "os
educadores também ficam com
um enorme prejuízo, pois mesmo sendo esses especialistas,
mestres e doutores e dedicados,
numa relação entre sujeito que
está aprendendo não há como
fazer milagres. A precariedade
das escolas em material pedagógico, em estrutura física, internet e também humano deixará o trabalho, que vem sendo
realizado muito abaixo daquilo
que o estudante necessita para
desenvolver-se bem".
O fechamento das bibliotecas significa empobrecimento no estímulo à leitura,
conforme destaca Angélica.
Segundo é defendido pela
educadora, inúmeras crianças
não têm acesso a outra forma
de leitura, que não seja a que
é ofertada pela escola.
O professor de educação
física, Hugo Alves Rincon pen-

{{

A precariedade das escolas em
material pedagógico, em estrutura
física, internet e também humano deixará o
trabalho que vem sendo realizado muito
abaixo daquilo que o estudante necessita para
desenvolver-se bem”, diz a professora de artes
Angélica Aparecida de Oliveira

sa da mesma forma que Angélica. Ele define esses espaços
como espaços pedagógicos fundamentais para a formação
de qualidade das crianças. Ele
defende que a prefeitura de
Goiânia está, a cada dia mais,
caminhando para trás em relação a qualidade de ensino.
"Parecem querer transformar as escolas em meros depósitos de alunos", reclama.
Com relação à justificativa
de aumentar a quantidade de
salas de aula, Rincon acredita
que não seja válida, porque
para ele a prefeitura deveria
ter investido na construção
de novas salas e novas escolas.
"Desperdiçaram dinheiro
com aquelas salas modulares
que não servem para nada e
não adotaram outras medidas
para atender a comunidade.
Agora querem a toque de caixa sob a justificativa de atender uma demanda que existe

há tempos de "transformar"
salas de leitura em salas de
aula sem se preocupar nem
com adequações necessárias
para isso e, ainda, fechando
espaços importantíssimos
para o ensino nas escolas".
Ele conta que desde o
anúncio tem presenciado os
pais muito revoltados com a
situação. "Os pais reconhecem
este espaço como importante
para uma educação de qualidade para seus filhos". Segundo ele, outro problema
que tem causado revolta nos
pais é a transferência dos filhos com idades entre 4 e 5
anos dos Cmeis para as escolas. Ele conta que os professores estão abismados com o
tamanho do desprezo da prefeitura em relação à educação.

Resposta da prefeitura

A SME respondeu sobre a
reorganização da rede muni-

cipal de ensino proposta para
2023, que as bibliotecas não
serão fechadas em hipótese
nenhuma. De acordo com a
pasta, a proposta em estudo
prevê o remanejamento das
salas de leitura dentro das próprias instituições de ensino.
Os livros jamais deixarão de
ser protagonistas nas escolas,
bem como o atendimento aos
estudantes, conforme a nota.
A secretaria destaca que
foi enviado, este ano, um
novo acervo literário com
mais de 230 mil livros para
as escolas da rede. O intuito
desta reorganização é garantir o acesso ao acervo literário
e ampliar o número de matrículas nos CMEIs em cerca
de 5 mil vagas.
Ainda de acordo com a SME
, a medida visa garantir que
famílias que até então aguardavam na fila de espera por
uma vaga de CMEI, tenham
possibilidade de atendimento
já em 2023. A nota diz ainda
que o déficit na Educação Infantil, em Goiânia, é de 8 mil
vagas atualmente. Mas com a
mudança será reduzida consideravelmente a fila de espera.
A pasta salienta ainda que
a modulação dos profissionais
que atuam, hoje, nas salas de
leitura será garantida na própria instituição, uma vez que
os projetos de leitura e de acesso
a livros literários serão continuados. (Especial para O Hoje)

Segundo a
prefeitura, as
bibliotecas não
serão fechadas,
mas remanejadas
para dentro das
próprias escolas
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Manoel L. Bezerra Rocha

Governo anunciou que vai fazer a aquisição dos alimentos

Agricultura
familiar
vai oferecer
alimentos para
merenda escolar
Vinícius Marques
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado
da Educação (Seduc), anuncia a chamada pública para a
aquisição de alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. O objetivo é atender o programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para o primeiro
semestre de 2023. As 953 escolas da rede pública estadual
de ensino de Goiás já começaram a publicar os editais.
O edital de cada unidade escolar é publicado na
escola e na página da Seduc, no endereço eletrônico
site.educacao.go.gov.br. O texto foi elaborado de acordo com a sazonalidade das hortaliças e frutas e, especialmente, com as especificidades de cada comunidade e região.
São duas chamadas públicas ao ano que envolvem
30% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinados à merenda escolar. Os cálculos do montante reservado à chamada
pública são feitos com base no Censo Escolar do ano
anterior ao da aquisição. Em 2022, os investimentos
superaram R$ 14,6 milhões.

Diretamente nas escolas

Como os recursos são descentralizados, cada escola
faz sua aquisição. Os interessados devem apresentar a
documentação de habilitação e o projeto de venda conforme o edital da chamada pública da escola em que
pretende participar.
Nessa primeira chamada pública para 2023, entre
os meses de novembro e dezembro, todas as escolas
farão a aquisição a ser destinada ao primeiro semestre.
Nos meses de maio e junho farão a segunda chamada
para atendimento ao segundo semestre.
A iniciativa reforça a política pública de valorização
da agricultura familiar e o empreendedorismo familiar
rural, além de fomentar o comércio local e valorizar o
pequeno produtor mais próximo da comunidade onde
está a escola. Além disso, propicia que cada escola
defina o que quer comprar, o período, a forma de
entrega e a quantidade dos produtos.
A fome foi assunto recorrente nos discursos políticos
durante a campanha eleitoral.
Segundo dados de junho, são 33 milhões em estado
de insegurança alimentar grave no país. Além disso, o
Brasil alcançou a maior taxa de internações de bebês
por desnutrição em 14 anos. A merenda escolar é um
assunto importante quando falamos de fome.
Especialistas concordam que a alimentação contribui
com a permanência dos estudantes nas escolas.

Entenda como funciona o Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Brasil

O que é? um programa que oferece merenda
para todas as etapas da educação básica pública. é
gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE).
Segundo o Ministério da Educação, "é considerado
um dos maiores programas na área de alimentação
escolar no mundo e é o único com atendimento
universalizado".
Qual o valor pago? A quantia por dia letivo para
cada estudante varia de acordo com a etapa de ensino
e só pode ser investida na aquisição de alimentos.
O valor tem caráter suplementar e é pago em 10
parcelas mensais para a cobertura de 200 dias letivos,
conforme o número de matriculados.
Estados e municípios usam recursos próprios para
financiar boa parte da merenda escolar, que além da
compra de comida, também inclui o pagamento de
funcionários. (Especial para O Hoje)

valores pagos
Creches:
Pré-escola:
Escolas indígenas e quilombolas:
Ensino fundamental e médio:
Educação de jovens e adultos:
Ensino integral:
Programa de Fomento às Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral:
Alunos que frequentam o Atendimento
Educacional Especializado no contraturno:

R$ 1,07
R$ 0,53
R$ 0,64
R$ 0,36
R$ 0,32
R$ 1,07
R$ 2,00
R$ 0,53

| juridica@ohoje.com.br

Para STJ, juiz não pode tecer
juízo de valor sobre preso
A terceira Seção do Superior tribunal
de justiça (Stj), ao prorrogar a permanência
de um custodiado no Sistema Penitenciário
Federal, decidiu que se o pedido de manutenção de preso em presídio federal está
devidamente motivado pelo juiz estadual,
não cabe ao magistrado federal exercer
juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da
medida. O relator do conflito no Stj, ministro
Sebastião Reis júnior, afirmou que a jurisprudência do tribunal considera que, estando
devidamente fundamentado o pedido do
juiz estadual para a manutenção do apenado
em presídio federal, não cabe ao juiz corregedor federal exercer juízo de valor sobre
tais razões, pois a sua atuação no caso se limita à verificação da legalidade da medida.
O ministro destacou que o requerimento de

prorrogação estava fundamentado em elementos concretos. "No caso, persistem os
fundamentos que ensejaram a transferência
do preso para o Sistema Penitenciário Federal, como afirmado pelo juízo suscitante,
notadamente a liderança exercida pelo custodiado em organização criminosa e o risco
que seu retorno representaria ao sistema
penitenciário estadual, extraído dos indícios
de que atuou na articulação de ataques intra
e extramuros", declarou. Assim, segundo o
relator, como o juízo estadual reiterou as
razões que deram causa à transferência
para o presídio federal de segurança máxima
– conforme preceitua o artigo 3º da Lei
11.671/2008 –, e não tendo o juiz federal
apresentado nenhum fato que impedisse o
acolhimento do pedido, o preso deve permanecer no Sistema Penitenciário Federal.

Plano cultural
O Senado aprovou a
Medida
Provisória
(MP) 1.129/2022, que amplia de 12 para 14 anos
a vigência do Plano Nacional
de
Cultura
(PNC). O PNC é um conjunto com 55 metas relativas a diversos setores
da cadeia cultural e da
economia criativa. O
prazo do plano se en-

cerraria em dezembro.
A MP alterou a Lei
12.343, de 2010, que instituiu o PNC, documento
que orienta o poder público na formulação de
políticas culturais. Na
prática, a MP transfere
a elaboração do PNC,
que vai substituir o atual
de 2013, para o novo
mandato presidencial.

O açaí é nosso
A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei 966/21, que classifica o açaí como fruta
nacional. O texto altera
a Lei 11.675/08, que designou o cupuaçu como
fruta nacional. Situação
semelhante aconteceu
com o cupuaçu. Em 2000,

a empresa japonesa Asahi Foods fez um pedido
de patente do cupuaçu
no japão e na Europa. O
caso levou o Congresso
Nacional a aprovar a Lei
11.675/08. Pelo projeto,
o reconhecimento como
fruta nacional reforça a
proteção do fruto contra
a biopirataria.

CNJ fará audiência
pública sobre
vagas para
indígenas
no Judiciário
O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) disponibilizou para consulta
pública a minuta de resolução
que dispõe sobre a reserva de
vagas aos indígenas no âmbito
do Poder Judiciário. A consulta
estará aberta de forma eletrônica
até o dia 17/11 e os interessados
podem participar por meio do
preenchimento do formulário, disponível na página do CNJ.

Ministro do STF mantém suspensão
de promoção para juízes do TRF1
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo tribunal Federal (StF), manteve ato
do corregedor nacional do Conselho Nacional
de justiça (CNj) que suspendeu o edital para
promoção aos cargos de desembargador federal do tribunal Regional Federal da 1ª
Região (tRF-1). Ao indeferir liminar no Mandado de Segurança (MS) 38845, o relator
considerou que o ato não extrapolou as atribuições institucionais asseguradas à Corregedoria Nacional de justiça. Ao analisar o

pedido, o ministro Ricardo Lewandowski
não verificou ofensa flagrante a direito líquido e certo dos representados pela associação, requisito para a concessão da liminar.
A seu ver, o ato questionado não extrapolou
formalmente as competências institucionais
asseguradas à Corregedoria Nacional de justiça. Para o ministro, o Regimento Interno
do CNj, em consonância com a Constituição
da República, autoriza, "de forma clara e indene de dúvida", a apreciação da matéria.

RÁPIDAS

t

STJ - Se transformado em espaço de moradia por população em situação de rua, o
prédio abandonado de uma escola municipal desativada merece a proteção constitucional
da inviolabilidade do domicílio e não pode ser invadido ou revistado por policiais sem
autorização judicial. (Especial para O Hoje)

2

Inﬂação sobe 0,59% em outubro,
após três meses de deﬂação
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
subiu 0,59% em outubro, após
apresentar deflação de 0,68%
em julho, 0,36% em agosto e
0,29% em setembro. Com o resultado, a inflação acumula
alta de 4,70% no ano e de
6,47% em 12 meses. Em outubro do ano passado, o IPCA
fechou em 1,25%. Os dados
foram divulgados ontem (10)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Por grupos, as altas mais
intensas ocorreram em vestuário, com 1,22%, e Saúde e
Cuidados Pessoais, com 1,16%.
As maiores influências no índice vieram dos grupos Alimentação e Bebidas, com alta

de 0,72%, e transportes, que
ficaram 0,58% mais caros no
período analisado. Apenas
Comunicação apresentou queda, de 0,48%, puxado pelo subitem plano de telefonia móvel (-2,05%).
Segundo o IBGE, os itens e
subitens com os maiores impactos individuais no IPCA do
mês foram passagem aérea,
que teve aumento de 27,38%,
higiene pessoal (2,28%) e plano de saúde (1,43%).
Entre os alimentos, a alta
foi puxada pela alimentação
no domicílio, que ficou 0,80%
mais cara, com forte influência
do aumento do preço da batata-inglesa (23,36%) e do tomate (17,63%). O IBGE tam-

bém registrou alta na cebola
(9,31%) e nas frutas (3,56%).
Pelo lado das quedas, o leite
longa vida ficou 6,32% mais
barato em outubro, após recuar
13,71% em setembro, e o óleo
de soja caiu 2,85%, a quinta
queda seguida. A alimentação
fora do domicílio subiu 0,49%,
com a desaceleração do lanche
de 0,74% em setembro para
0,30% em outubro e o aumento
na refeição de 0,34% para
0,61% na passagem mensal.
Os combustíveis registraram queda em outubro, com
redução de 1,56% na gasolina,
2,19% no óleo diesel e 1,21%
no gás veicular. Apenas etanol
registrou alta, de 1,34%. (Especial para O Hoje)
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Goiânia supera a média nacional
de inadimplência em outubro
Jefferson Rudy/Agência Senado

Capital teve mais
uma alta na
passagem do mês,
com 1,48% de
aumento
Alexandre Paes
O volume de famílias com
contas atrasadas no país voltou a subir em outubro e atingiu a maior taxa anual em
seis anos. Segundo dados apurados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e turismo (CNC), a
proporção de famílias inadimplentes atingiu 30,3% no mês
– um aumento de 0,3 ponto
percentual na comparação
mensal e de 4,6 p.p. na relação
com igual período de 2021.
A economista Izis Ferreira,
responsável pela pesquisa da
CNC, pondera que a proporção
de famílias com dívidas atrasadas por mais de 90 dias tem
diminuído desde abril, totalizando 41,9% dos inadimplentes nessa situação em outubro,
a menor proporção desde dezembro de 2021. "Os consumidores têm buscado renegociar as dívidas sem pagamento há mais tempo", avaliou Izis, em nota oficial.
Seguindo a tendência dos
últimos meses, a inadimplência em Goiânia sofreu mais
uma alta na passagem de setembro para outubro, com
1,48% de aumento. já na comparação com o mesmo período do ano passado, o percentual subiu 9,67%. As duas variações colocam a capital com
índices superiores à média
nacional, que alcançam 1,06%
na comparação mensal e
9,24% na anual.
Os dados, divulgados pelo
SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) nesta terçafeira (08), ainda apontam que
cada goianiense negativado
devia em outubro, em média,

Número de dívidas em atraso de moradores da capital cresceu 18,38% em relação ao mesmo período do ano passado
R$ 4.115,32 na soma de todas
as contas. Ao analisar o valor
dos débitos, 34,69% dos consumidores da cidade tinham
dívidas de até R$ 500, percentual que chega a 48,89%
quando se fala em valores de
até R$ 1.000.

Evolução das dívidas

No período de um ano, aumentou a proporção de famílias com dívidas no cartão de
crédito (de 84,9% dos endividados em outubro de 2021
para 86,2% em outubro de
2022) e no cheque especial
(de 4,9% para 5,1%).
"vale notar ainda que, nos
dias 10 e 11 de outubro, o
Google trends apontou recordes nos índices de busca pelo
termo 'consignado Auxílio
Brasil', justamente quando a
Caixa Econômica Federal
anunciou a oferta dessa linha

de crédito específica para beneficiários desse programa
de transferência de renda",
explicou a economista.
O período médio de atraso
dos devedores negativados de
Goiânia é de dois anos e dois
meses, sendo que 31,91% deles possuem tempo de inadimplência de um a três anos.
Ao fazer a comparação
mensal sobre o número de
dívidas em atraso, outubro
marcou um crescimento de
2,14%. já em relação ao
mesmo período do ano passado, a alta foi de 18,38%.
O dado ficou acima da média da região Centro‐Oeste
(14,85%) e abaixo da média
nacional (19,11%).
Na abertura por regiões,
17 das 27 unidades federativas
apresentaram um crescimento
na proporção de endividados
entre setembro e outubro, com

o Paraná no topo da lista, onde
95,8% das famílias estão endividadas. já na inadimplência, 12 estados apresentaram
um aumento no percentual
de consumidores que atrasaram seus compromissos, com
destaque para Bahia (43,7%).

Bancos são os locais
onde os goianienses
mais devem

O setor com participação
mais expressiva do índice de
dívidas em Goiás foi o de bancos, com 59,18%, seguido por
comunicação (11,82%), comércio (10,44%), água e luz
(9,94%) e outros (8,63%).
Geovar Pereira, presidente
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) Goiânia, analisa os
impactos dos dados da inadimplência. “Para o comércio
em geral, o número alto de
inadimplentes é um compli-

cador. A economia brasileira
gira muito fortemente em torno do consumo das famílias.
Se boa parte das pessoas está
impossibilitada de comprar,
é necessário ligar um sinal
de alerta, principalmente neste fim de ano, e talvez no próximo”, argumenta.
O cenário é de cautela e
merece atenção. “Para as empresas é recomendável ter
uma política de crédito bem
definida, com uso de soluções
específicas. já para o consumidor a sugestão é aproveitar
todas as oportunidades disponíveis para negociar as dívidas, sair do vermelho, e ter
crédito disponível para as comemorações de fim de ano.
E o mais importante: é necessário que o devedor se esforce
para desenvolver uma disciplina financeira”, finaliza. (Especial para O Hoje)

3º TRIMESTRE

Pagamentos com cartões movimentam R$ 827 bilhões
As compras realizadas com
cartões de crédito, débito e
pré-pagos cresceram 20% no
terceiro trimestre, somando
R$ 827 bilhões no período, de
acordo com dados divulgados
nesta quinta-feira (10) pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços (Abecs).
Segundo os dados da entidade, desde o início do ano até
setembro os brasileiros realizaram R$ 2,42 trilhões em pagamentos, o que representa um
crescimento de 30% em relação
ao mesmo período de 2021.
Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso
do cartão de crédito, que cresceu
25,6%, registrando R$ 527,6 bilhões em pagamentos no terceiro trimestre. O segundo
maior volume no período foi o
do cartão de débito, que movimentou R$ 240,5 bilhões e cresceu 1,2%. já o cartão pré-pago
somou R$ 59 bilhões, com crescimento de 84,7%.
"um dos pontos que levam
ao aumento no uso do cartão
de crédito é que muitos consumidores estão em processo de
bancarização, tendo acesso à
crédito, com vantagens como o
parcelado sem juros e os bene-

Pagamento por
aproximação

Brasileiros fizeram, em média, 110 milhões de pagamentos por dia com cartões no 3º trimestre
fícios, como cash back, seguros,
programas de fidelidade, o que
faz com que as pessoas acabem
priorizando o cartão de crédito",
explicou o presidente da Abecs,
Rogério Panca.
A projeção da Abecs para
este ano é de movimentação
de R$ 3,2 trilhões. “As datas
comerciais do quarto trimestre como o Dia das Crianças,
Black Friday e o Natal ajudam a movimentar os volumes transacionados com car-

tões”, disse o executivo.

Quantidade de transações

Em quantidade de transações, os brasileiros registraram
uma média de 110 milhões de
pagamentos com cartões por
dia durante o terceiro trimestre.
Ao todo, foram 10 bilhões de
transações, o que representou
um crescimento de 21% em
comparação com o mesmo período do ano passado.
O cartão de crédito foi a mo-

dalidade mais usada, com 4,6
bilhões, alta de 19,5%, seguido
pelo cartão de débito, com 3,8
bilhões, alta de 7,4%, e pelo cartão pré-pago, com 1,5 bilhão,
com alta de 91,8%.
No acumulado de janeiro
a setembro, foram 28,6 bilhões de pagamentos com cartões de crédito, débito e prépagos, o que representa um
crescimento de 31,3% em
comparação com o mesmo
período do ano passado.

O pagamento por aproximação, com uso da tecnologia NFC (Near Field
Communication), é hoje a
inovação que mais cresce
entre os meios de pagamento, com alta 162% no
terceiro trimestre, movimentando R$ 150,6 bilhões,
disse a entidade.
No período, foram mais de 3
bilhões de pagamentos por aproximação. Em setembro, quase
40% de todas as compras presenciais com cartões foram feitas
por aproximação.
O mais usado nessa função
foi o cartão de crédito, com
R$ 83,5 bilhões (160,5%), seguido pelo cartão de débito,
com R$ 40,2 bilhões (138,2%),
e pelo cartão pré-pago, com
R$ 26,8 bilhões (214%).
Outro destaque foi o crescimento do uso dos cartões na internet, em aplicativos e outros
tipos de compras não presenciais, que manteve o ritmo no
terceiro trimestre. Esse tipo de
transação movimentou R$ 175,8
bilhões no período, alta de 20%,
segundo a Abecs, reflexo da mudança dos hábitos de consumo
dos brasileiros. (ABr)
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Após eleições nos Estados Unidos,
Joe Biden exalta democracia
Presidente dos
Estados Unidos diz
que desempenho
dos democratas
foi melhor que
o esperado e
que votações de
meio mandato
americanas foram
“um bom dia para
a democracia”
O presidente dos EuA, joe
Biden, comemorou nesta quarta-feira (09/11) o resultado inicial das eleições de meio mandato, as chamadas midterms,
observando que o desempenho de seu partido é muito
melhor do que o esperado.
Biden disse que os democratas tiveram “uma noite forte” depois de terem impedido
que os adversários conseguissem o sucesso nas urnas que
era previsto. Os republicanos
obtiveram ganhos modestos,
e a tão esperada “onda vermelha” não se concretizou.
A apuração dos resultados
ainda está em andamento, e
o controle do Senado e da Câmara dos Representantes ainda não está claro.
Falando em uma entrevista coletiva na Casa Branca,
Biden expressou otimismo sobre os resultados. “Acho que
foi um bom dia para a democracia, e acho que foi um bom
dia para os Estados unidos”,
disse o presidente.
“Nossa democracia foi testada nos últimos anos, mas
com seus votos o povo americano falou e provou mais

Biden disse que
não quer se sentir
pressionado
para anunciar
sua candidatura
à reeleição

uma vez que a democracia é
quem somos.”
Ele elogiou o comparecimento recorde de eleitores
e observou que as previsões
de um forte desempenho
eleitoral do Partido Republicano não se concretizaram.
“Enquanto a imprensa e os
especialistas previam uma
onda vermelha gigante, isso
não aconteceu.”
O presidente agradeceu
aos jovens eleitores, dizendo
que eles votaram para que
sejam tratadas questões
como mudança climática e
violência armada.
Biden também disse esperar que democratas e republicanos continuem a abordagem bipartidária de enfrentamento da agressão da
Rússia na ucrânia após as
eleições. Ele informou que
convidará para a Casa Branca
membros de ambos os partidos para discutir essa abordagem depois que retornar
de uma viagem ao exterior.

Possível reeleição

Biden, que completa 80
anos este mês, disse que pretende concorrer à reeleição
em 2024, mas que espera tomar uma decisão final no início do próximo ano.
Respondendo a perguntas
dos repórteres sobre se buscará um segundo mandato, o
presidente americano disse
que não quer se sentir pressionado para anunciar sua
candidatura. “Nossa intenção
é concorrer novamente, essa
tem sido nossa intenção”, frisou. “Esta é, em última análise, uma decisão da família.”
Biden destacou que sua
decisão não está relacionada
a qualquer anúncio de seu
rival de 2020, o ex-presidente
republicano Donald trump,
que deve declarar sua intenção de se candidatar na próxima semana.

Apurações continuam

A contagem de votos continua em vários estados dos

Estados unidos, com várias
disputas importantes ainda
sem definição.
Nas eleições de meio mandato, que geralmente castigam
o partido que está no poder,
toda a Câmara dos Representantes e um terço dos assentos
do Senado são renovados, juntamente com vários governos
e escritórios locais.
todos os 435 assentos na
Câmara dos Representantes
são disputados. Os membros
da câmara baixa do Congresso cumprem mandatos de
dois anos. E 35 assentos no
Senado são postos em disputa,
com candidatos cumprindo
mandatos de seis anos.
Embora o Partido Republicano tenha conquistado
vários assentos na Câmara,
nenhum partido chegou ainda à maioria necessária para
controlar a casa.
O controle do Senado
atualmente depende de disputas em três estados - Arizona, Nevada e Geórgia.

RECUO

Rússia anuncia retirada de tropas de Kherson
Os contra-ataques ucranianos frente ao exército russo
na região de Kherson parecem
ter sido mesmo bem-sucedidos. Nesta quarta-feira (9), o
ministro da Defesa da Rússia,
Sergei Shoigu, anunciou a retirada das suas tropas da margem ocidental do rio Dnipro,
no sul da ucrânia.
O anúncio marca um dos
mais significativos recuos
russos e também um momento potencialmente crucial na guerra, que completa
nove meses no fim de novembro: a invasão da Rússia
na ucrânia começou no dia
24 de fevereiro.
“A vida e a saúde dos soldados da Federação Russa
sempre foram uma prioridade”, justificou Shoigu. O comandante das tropas russas

Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu teria acatado recomendações
na ucrânia, general Sergei Surovikin, relatou recentes bombardeios pesados ucranianos
tanto em Kherson quanto em
localidades próximas.
Surovikin teria relatado
ao Ministério da Defesa a impossibilidade de entregar

mantimentos na cidade e em
áreas vizinhas à margem ocidental do Dnipro, onde o exército russo se encontra. Por
isso Shoigu teria concordado
com a proposta de retirar as
tropas e organizar as defesas
na margem oriental. “Proceda

110 mil estão sem energia
com tempestade na Flórida
Quase 110.000 clientes
em toda a Flórida, nos Estados unidos, estão sem
energia nesta quinta-feira
(10), quando a tempestade
tropical Nicole atravessa a
parte central do estado.
Mais de 109.800 clientes
foram afetados por interrupções a partir das 5h, horário

local, de acordo com o portal
Poweroutage.us.
No condado de Brevard,
na costa Leste da Flórida,
mais de 16% dos clientes perderam energia. Ao Sul de
Brevard, no condado de Indian River, mais de 9% dos
clientes estão no escuro.
A Florida Power and

Light relatou milhares de
clientes sem energia em vários condados.
O site da concessionária
diz que as equipes restaurarão
a energia conforme as condições permitirem. “Lembre-se
de ficar longe de inundações,
linhas de energia derrubadas
e detritos”, acrescenta.

com a retirada das tropas e
tome todas as medidas para
assegurar o transporte seguro
de pessoal, armas e equipamentos para o outro lado do
rio Dnipro”, foi sua ordem.
Autoridades ucranianas,
no entanto, não confirmaram a movimentação. O presidente volodimir zelenski,
inclusive, sugeriu há alguns
dias que os russos poderiam
estar fingindo uma retirada
de Kherson a fim de atrair
as forças ucranianas para
novas batalhas. zelenski
também chamou de “teatro”
as tentativas de convencer
um número estimado em
mais de 100 mil civis ucranianos a se deslocarem para
territórios controlados pela
Rússia, por exemplo a margem oriental do rio Dnipro.

Kherson protagoniza
contraofensivas

A cidade de Kherson foi tomada pelas tropas russas em 3
de março. Em 30 de setembro,
a Rússia anexou o município e
a região que tem o mesmo
nome, além de outras três áreas:
zaporíjia, também no sul, e Donetsk e Lugansk, no leste. três
dias antes, Moscou havia alegado vitórias maciças em favor
das anexações em “referendos”
que foram rechaçados pela comunidade internacional.
Com uma população préguerra de 280 mil habitantes,
Kherson foi a única capital
regional tomada pelos russos
desde o início da invasão. No
entanto em agosto forças
ucranianas iniciaram contraofensivas que provocaram violentos combates na região.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

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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SHiRley VAlenTim

rumo à liberdade
Monólogo ‘uma Shirley
Qualquer’ traz Suzana vieira e
apresenta para o público goiano
uma divertida jornada ao
encontro do seu verdadeiro eu

Daniel Chiacos

Lanna Oliveira
Estar sozinho em meio a
uma multidão pode ser comum a muitos de nós, dividir
suas angústias com você mesmo nesses momentos solitários e relembrar sua trajetória
em busca da redescoberta dos
seus sonhos também. Essas
experiências fazem parte do
enredo que marca a história
Shirley valentim, personagem
do espetáculo ‘uma Shirley
Qualquer’ apresentado na Capital nos dias 12 e 13 de novembro, no teatro Goiânia.
Interpretada pela diva da dramaturgia brasileira Suzana
vieira, a peça dá um toque
cômico para as mazelas inerentes a vida cotidiana.
Casada, mãe de dois filhos,
Shirley valentim convive com
o pior tipo de solidão: aquela
que se sente mesmo estando
acompanhado. Atire a primeira pedra quem nunca conversou com as paredes em
uma situação como essa. é
com elas que a protagonista
divide suas angústias, relembra as situações inusitadas, e
mesmo engraçadas, que marcam sua trajetória e busca entender onde foram parar seus
sonhos. A montagem, que ganha o corpo de Susana vieira,
celebra os 60 anos de carreira
da atriz e os 80 anos de vida.
Com versão brasileira de
Miguel Falabella e direção de
tadeu Aguiar, o monólogo
‘uma Shirley Qualquer’ é uma
nova leitura para o clássico de
Willy Russel. Contemplada por
uma rápida turnê nacional em
2016, a peça que passa por
Goiânia neste fim de semana,
já passou por outras cidades
ainda em 2022. Mas a primeira

versão foi feita em 1986, quando estreou em Londres, em
1989 entrou em cartaz na
Broadway e no mesmo ano estreou a versão cinematográfica.
todas com Pauline Collins
como protagonista e agraciadas
com prêmios importantes.
Susana vieira apaixonouse pela peça à primeira leitura. “Quando Miguel me entregou o texto, fiquei encantada, fascinada pelo humor
da personagem, pela força e
coragem que ela tem de ir
atrás da felicidade. todas nós
mulheres temos várias coisas
dela, por mais diferentes que
possamos ser”, conta. A atriz
ressalta que, apesar da dureza
da vida, Shirley jamais perde
o bom humor. E, se as paredes
são a companhia da personagem, Susana tem a plateia
como confidente: “é um monólogo, mas não me vejo sozinha em cena. Somos o pú-

Shirley Valentim
rumo à
possibilidade de
reencontro com a
menina sonhadora
e cheia de vida que
foi um dia

blico e eu”, celebra.
Parceria de sucesso, Suzana e Miguel, já vem de longa
data e rendeu um dos maiores
sucessos do teatro brasileiro:
a peça ‘A Partilha’ (1990), que
gerou a bem-sucedida continuação ‘A vida Passa’ (2000).
“Eu e Susana tivemos um encontro de vida e estamos sempre juntos, é uma festa”, vibra
Falabella. A recíproca é verdadeira e a atriz garante que
trabalhar junto com o autor
e diretor mudou sua carreira.

“A minha vida artística se divide entre antes e depois do
Miguel. tenho uma carreira
muito feliz, mas a ‘A Partilha’
nos uniu para sempre”, festeja Susana.

Shirley vai à luta

A peça traz essa protagonista solitária que decide conhecer a Grécia, ao lado de
sua melhor amiga Wanda, sem
a família, nem mesmo joel, o
marido controlador. Ela está
cansada da indiferença do marido, e os filhos Milandra e
jorge cresceram e só lembram
da mãe na hora dos problemas. Com o passar dos anos,
no lugar da mulher cheia de
anseios e vontade de viver,
só resta aquela que se deixa
levar por situações comuns
do dia a dia, que nem de longe
se parece com a figura que
protagoniza as boas memórias
que tem da juventude.

Quando Shirley valentim
transformou-se em uma Shirley qualquer? Atrás dessa resposta, está a sua coragem de
embarcar rumo à liberdade.
“A protagonista fala daquele
instante em que se percebe
que o tempo passou e a vida
ficou parada. Mostra que nunca é tarde para recomeçar e
tomar um bom vinho branco
para encarar os fatos com leveza e bom humor, até quando tudo parece estar dando
errado. Os dilemas de Shirley
são tão dela quanto nossos e
podem fazer parte da rotina
de qualquer espectador”, ressalta o diretor tadeu Aguiar.
O texto passeia pela comédia com muita sutileza, gerando uma identificação imediata
do público. A versão de Miguel
Falabella, assim como o original de Willy Russel, traz um
olhar afetivo sobre o ser humano e as relações familiares.
Com uma abordagem longe
de estereótipos e personagens
cheios de verdade e sede de
vida, o espectador é levado da
gargalhada ao nó no peito em
segundos. “O humor é a forma
mais verdadeira e humana de
chegar ao coração das pessoas”, exalta Falabella. (Especial para O Hoje)
Serviço
Espetáculo ‘Uma Shirley
Qualquer’ com Suzana
Vieira
Quando: Sábado (12) e
domingo (13)
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
Central - Goiânia
Horário: 21h e 19h
Ingressos:
maisingressos.com,
Komiketo da Av. t-4 e
bilheteria do teatro
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Brasil das marias
Ao utilizar o nome feminino mais comum no Brasil, Núbia
Pimentel escreve contos que narram nuances do patriarcado

Segundo Andrei Moreira, a maior parte da discussão
política é baseada em manifestações emocionais

Relações
saudáveis
Pós-eleições: como
refazer laços familiares e
afetivos em meio à polarização
Elysia Cardoso
O processo eleitoral
brasileiro acaba envolvendo bem mais do que apenas o direito e o dever de
exercer a democracia através do voto. é que com a
polarização em um dos
seus níveis mais altos no
país, as brigas, desentendimentos e términos estão
cada vez mais presentes.
No entanto, as eleições
passaram. Como fazer para
reconstruir vínculos familiares e afetivos com as
pessoas amadas? O médico
e terapeuta de constelação
familiar, Andrei Moreira
falou sobre o assunto.
Segundo Andrei, a
maior parte da discussão
política - qualquer que seja
ela - é baseada em manifestações emocionais e repetição massificada de falas, com as quais nos identificamos e às quais somos
fiéis pelo pertencimento
familiar, religioso, social.
“A riqueza da democracia é a divergência, a tolerância e o respeito, com
foco no bem comum. Somos diferentes e a diferença é enriquecedora,
sempre que esta respeita
a ética universal”, disse.
Conforme o terapeuta,
“há circunstâncias que requerem a indignação justa,
diante do franco desrespeito
ao ser humano e à coletividade. No entanto, quero trazer aqui o foco para o que
nos move em nossas ações
e reações perante a diferença e a diversidade. Há

um ditado da sabedoria popular que diz: “incomodou,
doeu, leva para casa que é
seu”. Isso se aplica a uma
boa parte de incômodos que
nos acometem no dia a dia
das relações”, pontuou.
O médico explicou que
a projeção é uma defesa
psicológica que nos leva a
apontar no outro aquilo
que negamos, não aceitamos ou rejeitamos em nós.
“Somos inconscientemente
e emocionalmente guiados
pelas nossas dores e feridas afetivas, sobretudo as
infantis, na relação com o
outro”, disse.
Conforme Moreira, em
tempos de intolerância,
preconceitos e polarizações
é útil observarmos o que
nos incomoda naqueles
que nos irritam e, para
além do que é responsabilidade do outro - que a ele
compete assumir - nos perguntarmos o quanto temos
ou somos o que apontamos
em quem acusamos, tanto
quanto onde, internamente, aquela atitude ou circunstância nos toca em
nossa história e emoções.
“O autoconhecimento e
o acolhimento da própria
sombra e, sobretudo, a decisão de se responsabilizar
pelo que é seu, favorecem
a compaixão, o estabelecimento de limites com respeito, a aceitação de si mesmo e do diferente, a inclusão
e a afetividade. E é o afeto
o grande alimento da alma
e das relações saudáveis, em
qualquer tempo”, finalizou.
(Especial para O Hoje)

Maria Dolores, Maria
Madalena, Maria do Socorro, Maria Aparecida, Maria
das Graças, Maria Bonita,
Maria Batista, Maria josé,
Maria do Carmo, Maria Edvirges, Maria Norma e Maria Flor. Mulheres com o
nome mais comum do Brasil, de acordo com os 11,7
milhões de registros levantados pelo Censo de 2010
do IBGE, ganham voz no livro de contos 'Silêncio de
Marias', de Núbia Pimentel.
As histórias narradas
pela escritora podem ser familiares para os brasileiros.
Muitos já conheceram, ou
pelo menos leram em uma
matéria de jornal, casos de
mulheres que sofreram violência doméstica. também
devem ter visto meninas
que, com a vontade de se
aventurar por um universo
de brincadeiras considerado
masculino, tiveram suas
criatividades reprimidas.
Nesta obra, o objetivo da
autora é dar visibilidade
àquelas situações que, de
tão recorrentes, passam despercebidas por grande parte
da sociedade. uma das narradoras, por exemplo, relata
a dura realidade de uma conhecida vizinha. No bairro,
todos sabiam sobre o contexto violento em que a mulher estava inserida, mas
ninguém fazia nada. O silêncio imperava.
Escritora negra, Núbia Pimentel não se restringe à
estrutura patriarcal do Brasil, mas também demonstra
os problemas do racismo em
seus textos. uma das personagens, ainda na juventude,
descobre as diferenças nas
relações entre pessoas pretas
e brancas. São casos de vida

como estes, com desfechos
trágicos, outros felizes, alguns sem um ponto final,
que são expostos em 'Silêncio de Marias'.
Nascida em São Gonçalo,
no Rio de janeiro, a autora,
que atualmente vive em Salvador, na Bahia, é pós-graduada em literatura brasileira pela uFRj e formada
em arte dramática pela Escola técnica de teatro Martins Pena. Há 20 anos, trabalha como professora de
português para estrangeiros,
além de atuar como atriz no

circuito alternativo de teatro.

Sobre a autora

Núbia Pimentel nasceu em
São Gonçalo, no Rio de janeiro, em 1978. Com graduação
em Letras e pós-graduação
em Literatura Brasileira, ela
trabalha como professora de
português para estrangeiros
desde 2002. também tem curso técnico em teatro e atua
como atriz no circuito alternativo de artes cênicas. ‘Silêncio de Marias’ marca sua
estreia como escritora. (Especial para O Hoje)

Núbia Pimentel tem graduação em Letras e pós-graduação em Literatura Brasileira

RESUMO dE noVELaS
t
Amor sem igual
duplex questiona antônio
e Cindy. Tobias fica assustado
com a morte de Beto. duplex
se decepciona com antônio e
Cindy. oxente e zenaide se
reconciliam. Fernanda chora
a morte de Beto. Willian chega
com o pedido de soltura de
Leandro. Bernardo se esconde
no apartamento de Leandro.
Tobias fica aliviado com a posição de Poderosa em relação
à morte de Beto. a mãe de
Hugo pede para Miguel recebê-lo. Leandro é surpreendido
por Bernardo. donatella sente
ciúmes de Poderosa. Bernardo
se entende com Leandro.

Mar do sertão
Candoca não consegue convencer Pajeú a desistir de se
vingar do Coronel. Tertulinho
se emociona ao ouvir Manduca
o chamar de pai. Candoca decide alertar o Coronel sobre
Pajeú. deodora entrega a Eudoro Cidão uma matéria sobre
lavouras orgânicas da Fazenda
Palmeiral. Janjão patenteia a
marca e a receita das rapaduras de Tereza e a proíbe de
vendê-las. Candoca enfrenta o
Coronel para defender Jessilaine. deodora faz uma denúncia anônima para Floro Borromeu ir à casa de Timbó. Pajeú
invade a casa de José.

Cara e Coragem
Maurice negocia com Moa,
que se apressa para entregar
a alteração da fórmula. danilo
sai da van com Chiquinho, e
Moa contém a fúria por causa
do filho. anita não fala sobre
regina em depoimento. Moa
exige uma explicação de danilo na frente de rebeca. anita
conta para Ítalo sobre seu depoimento. Clarice teme que
Leonardo esteja envolvido no
atentado que sofreu na noite
em que quase morreu. rebeca
expulsa danilo de casa. Lou
se preocupa com o relacionamento de Jéssica e renan.
Paulo flerta com Fernanda.

Poliana Moça
Tânia declara a Glória que
está preocupada com otto.
otto chega e chama Tânia de
Laura; Glória fica confusa com
quem está falando a verdade.
Eugênia admite que em tentação 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.
Éric pega o celular da Poliana;
na conversa da namorada
com Kessya, Éric observa ela
admitir que gosta de Bento.

Travessia
Guida pede que Leonor deixe sua casa, e Cotinha a questiona sobre Moretti. dante diz
a ari que Brisa precisa de um
tempo para pensar. Brisa avisa
a Tininha que está indo para
São Luís com Tonho. rudá deixa a porta entreaberta para
Leonor entrar e dormir escondida no seu quarto. Brisa receia perder Tonho. Leonor rasga a passagem para o rio que
Guida providenciou pra irmã.
Leonor escuta Moretti dizer
que vai para o rio e decide
acompanhar o cunhado. Moretti comenta com Guida que
está desconfiando de oto.
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Duo Anavitória
o duo anavitória fará
show em Goiânia nesta sexta-feira (11), no Centro de
Convenções da PuC Goiás.
a abertura dos portões será
às 20h. os ingressos podem
ser comprados pelo site alpha Tickets, a partir de r$
70. as artistas estão viajando pelo País com a turnê
'Cor'. o álbum foi produzido
e gravado em meio à pandemia, enquanto ana e Vitória estavam isoladas com
o empresário Felipe Simas
em uma casa em itaipava
(rJ). o álbum traz 14 faixas
e os créditos de produção
são da ana com Tó Brandileone, da banda 5 a Seco).
Quando: sexta-feira (11).
onde: avenida Engler, nº
507, Setor Jardim Mariliza Goiânia. Horário: 20h.
Música e diversão
o Laguna Gastrobar Goiânia promove um final de semana de muita música e diversão. Com início na sextafeira (11), o ‘Sextou no Laguna' traz o pagode, sertanejo
e o eletrônico para o gastrobar. o grupo Som de Facul-

Duo Anavitória realiza show em Goiânia nesta
sexta-feira (11) no Centro de Convenções da PUC Goiás
dade , o sertanejo Junior Marra e dJ Victor alencar são as
atrações confirmadas, a partir
das 18h. Quando: sexta-feira
(11). onde: alameda Barbacena, Qd. 28, Lote 18, Setor
Vila alto da Gloria - Goiânia.
Horário: a partir das 18h.

fruto de parceria com o diretor teatral João Bosco
amaral e já passou por Braga (Portugal), em setembro
e outubro deste ano. Quando: sexta-feira (11). onde:
rua 3, nº 1.016, Setor Centro - Goiânia. Horário: 20h.

Espetáculo 'Amorfo'
o espetáculo 'amorfo',
inspirado na obra de Franz
Kafka e contemplado pelo
Fundo de arte e Cultura de
Goiás (FaC), será exibido no
Teatro Goiânia ouro nesta
sexta-feira (11), às 20h. a
peça, criada e protagonizada pelo artista multilinguagens Gustavo Silvestre, é

Rock e blues
nesta sexta-feira (11), o
Lowbrow Lab arte & Boteco
promove um verdadeiro passeio musical pela vertente
do rock e do blues, reunindo
clássicos de bandas icônicas
desde a década de 1950 até
nomes do cenário atual. Para
isso, convidou os Blankas e
a também Lemon Peppers

para comporem setlists para
ninguém botar defeito. as
bandas se apresentam a partir das 21h30, com clássicos
de BB King, The doors, Stevie
ray Vaughan, rolling Stones,
Beatles, Led zeppelin, robert
Johnson, Creedence, Pink
Floyd, nirvana, Foo Fighters,
red Hot, audioslave e mais.
Quando: sexta-feira (11).
onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, nº 1684, Setor Sul Goiânia. Horário: 21h30.
Bear Dance
Bear dance, a 1ª Festa de
ursos do Brasil desembarca
em Goiânia a convite da produtora Bárbara rodrigues
Leão, nesta sexta-feira (11).
o Produtor rogério Munhoz
(BEar) será o Host da Festa
do urso em Goiânia, na avalon Club. os ursos, Gordinhos, Gordões, Fortões, Chasers e afins mais lindos de
Goiânia e do Brasil, preparem seu look e venham curtir
os melhores HiT’S: dos anos
90, 2000, PoP, house, Techno, dance, Tribal e atuais.
Quando: sexta-feira (11).
onde: rua 137, nº 241/247,
Setor Marista - Goiânia. Horário: a partir das 23h.

As inscrições da etapa Goiânia Faiçalville estão
abertas e a prova acontece no dia 4 de dezembro
zada no dia 3 de dezembro
(sábado), das 10h às 16h, na
Decathlon do Goiânia Shopping, localizada na Avenida
t-15, Nº 375, Setor Bueno.
De acordo com o diretor

regional do Sesc e Senac, Leopoldo veiga jardim, o intuito
do Circuito Sesc de Corridas
é levar o esporte de maneira
acessível para o trabalhador
do Comércio e dependentes

e para a comunidade. “uma
das melhores maneiras de
cuidar da saúde é por meio
do esporte, por isso temos
essa preocupação em oferecer ao nosso público atividades esportivas de forma
prática e acessível”, destacou.
O Circuito Sesc de Corridas
é uma iniciativa do Sistema
Fecomércio Sesc Senac, que
tem por presidente Marcelo
Baiocchi. O Sistema integra
a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e turismo (CNC), presidida
por josé Roberto tadros.
SERVIÇO
Circuito Sesc de Corridas
- Etapa Goiânia
Quando: 4 de dezembro,
às 7h30
Onde: Avenida Ipanema,
Qd 234/236, Nº 1.600, Setor
Faiçalville - Goiânia

CELEBRIDADES
Fora da Record? Adriane
Galisteu terá reality show
próprio em outra emissora
apresentadora de ‘a Fazenda’ com duas temporadas
no currículo, adriane Galisteu
não tem exclusividade com
a record TV, que está sendo
alvo de críticas após mudanças na dinâmica da semana.
de acordo com informações
divulgadas pelo canal E!, a
loira vai mostrar sua intimidade, medos e angústias em
um programa de TV no canal.
Com a intenção de mostrar
mais da sua intimidade e
passado, a apresentadora
explicou como será o reality
show. "Vou falar um pouco
das minhas frustrações, das
voltas por cima que eu tive
que dar e quantas eu ainda
vou ter que dar. Quantas puxadas de tapete a vida me
deu, vou ter de contar... de
verdade, é uma história que
poucas pessoas conhecem",
relatou Galisteu. (Lara nascimento, Purepeople)
Ex-Fazenda expõe covardia
durante pancadaria em
gravação na Record
Liziane Gutierrez, que teve
um affair com o ex-marido de
Jojo Todynho e deu uma nota
para o desempenho do militar,
comentou a briga entre Vini e
Hadson nesta quarta-feira (9).
nas redes sociais, a modelo
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Circuito Sesc de Corridas chega a Goiânia
O Circuito Sesc de Corridas chega a Goiânia no dia
4 de dezembro, às 7h30, com
concentração, largada e chegada na unidade do Sesc
Faiçalville e percursos de 5
e 10 km. O público deverá
realizar a inscrição até 7
dias antes do evento, ou até
atingir o limite técnico da
etapa. O valor é R$ 40 por
atleta, para o público geral
e conveniados e para o trabalhador do comércio e dependentes o valor é R$ 20.
Atletas com mais de 60
anos têm direito a desconto
de 50%, este desconto será
automaticamente gerado
pelo site, conforme a idade
cadastrada no sistema. Pessoas com deficiência são isentas da taxa e podem se inscrever na categoria PCD, conforme o regulamento. A entrega do kit atleta será reali-
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Cristiano Araújo no cinema:
Caio Castro aceita convite e
dará vida a sertanejo em filme
Caio Castro
será
Cristiano
Araújo em filme!
O ator aceitou participar do projeto
que vai contar a
história do sertanejo, que morreu
em um acidente
de carro em 2015, nos cinemas após convite do pai
do Cristiano. Em entrevista ao jornal ‘Extra’, joão
Reis revelou o desejo de
ter o ator interpretando
o filho. Ele disse que, além
de ver uma semelhança
física entre os dois, admira
o trabalho do artista. No
ar como o Pablo de ‘todas
as Flores’, Caio se sentiu
honrado por ter sido lembrado para o papel. "Li a
matéria em que o pai do
Cristiano revela sua vontade de me ver interprecontou sua visão dos fatos e
fez um desabafo. "Vamos lá,
já que vocês estão querendo
saber. a briga toda começou
entre o Lucas e o Hadballa,
depois o Vini acabou se metendo e foi aquele trelelê todo.

tando o cantor em uma
obra, e fiquei honrado e
muito grato com a lembrança", afirmou. "Ficaria
muito orgulhoso em interpretar um ícone da música brasileira, um artista
de extrema importância
para o sertanejo, estilo tão
presente na vida do brasileiro. Quero sim ver o
roteiro, entender a história brilhante construída
pelo Cristiano Araújo na
música popular brasileira", disse. (Patrícia Dias,
Purepeople)
não vou me meter em briga
de homens, mas não sobrou
para mim, graças a deus", explicou Liziane. "Foi rápido. não
achei legal o pai de Lucas se
meter na briga para apartar,
mas para bater mais. isso eu

acho que foi uma covardia
mesmo", concluiu Liziane, que
teve sua versão desmentida
por Vini. (Lara nascimento,
Purepeople)
Pai de Boninho faz duras
críticas ao ‘BBB’
Se recuperando após sofrer
um infarto recentemente, Boni
resolveu fazer a linha sincerão
e criticou o ‘BBB’, reality show
da Globo dirigido pelo filho
Boninho. o ex-superintendente de operações da Globo entrou para o time de Karol Conká ao afirmar que não assiste
ao programa e ironizou o tempo que o reality está no ar.
durante uma entrevista ao ‘TV
Fama’, da redeTV!, Boni foi
questionado sobre o ‘BBB’,
que conquistou a maior cota
de patrocínio de um programa antes da estreia, e se acredita que o programa mudou
ao longo dos anos. "não sei
te dizer. Está no ar ainda?",
disse o ex-chefão da Globo.
Mesmo não querendo assistir
ao programa, Boni elogiou o
trabalho do filho, que publicou uma foto ao lado do pai
após sua internação. "Sempre
digo que não gosto do programa, mas o Boninho faz o
melhor ‘BBB’ do mundo.
Como eu já vi lá fora, tenho
um orgulho muito grande do
Boninho", completou. (Lara
nascimento, Purepeople)
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
uma informação ou mesmo
uma percepção que até então se
mantinha camuflada vem à tona
e você terá a oportunidade de
entender como pode prosseguir
na relação com algumas pessoas.
ariano, não permita que mentiras
corrompam a sua luz.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Você depositou energia demais numa situação financeira,
o que gerou expectativas que
podem bloquear outras esferas
da sua vida. Pare com isso imediatamente. É momento para reparar questões do passado e encarar as coisas como são de fato.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
assumir uma nova postura
diante de uma experiência que
lhe trouxe muito mal é necessário, porém avalie muito bem para
onde a sua consciência te leva.
Você pode estar certo, porém a
maneira como se comunica pode
colocar muitas coisas a perder.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
atenção com a ansiedade e
as informações que você vem
carregando em silêncio. Sentimentos represados podem desafiá-lo. não permita que medos
e sentimentos de inadequação
prejudiquem o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
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LEÃO
(22/7 - 22/8)
novas decisões precisam ser
direcionadas em projetos e também na relação com um grupo
de pessoas. o mesmo vale para
as amizades. Busque, nesta experiência, cercar-se de informações que o ajudem a conduzir
uma ideia em grupo.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
É preciso que você analise
as suas posturas levando em
consideração a sua imagem pública e relação com figuras de
autoridade. Existe um contexto
confuso que precisa ser avaliado,
principalmente ao lidar com documentos ou processos judiciais.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Tome cuidado com as informações que circulam no trabalho. É preciso focar numa especialização e avaliar como guiar
o seu conhecimento. a falta de
foco, o acúmulo de trabalho ou
uma pessoa mal-intencionada
necessitam de uma nova ordem.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o céu traz um alerta na forma
de planejar investimentos. Tenha
atenção com heranças, partilhas,
pensões e impostos. o céu pede
equilíbrio e avaliação das expectativas envolvidas. um erro do
passado ou expectativas precisam de uma nova direção.
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SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
É importante aprender a julgar
uma pessoa ou uma situação.
não se precipite em seu julgamento, contudo é importante avaliar as verdadeiras intenções. o
céu traz uma situação mal resolvida com uma pessoa importante
para o seu desenvolvimento.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a saúde e o trabalho precisam
de novas posturas. uma decisão
no seu trabalho é urgente. Tome
cuidado com brigas que podem
piorar ainda mais a situação. o
céu recomenda que você faça o
possível para conduzir a sua vida
para um ambiente produtivo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Tome cuidado com o ego,
porque a tendência é que você
se veja numa experiência de
competitividade, com o objetivo
de obter resultados imediatos.
não entre nessa frequência. Perdoe-se e avalie quem você deseja
que esteja em sua jornada.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
as experiências em família seguem inflamadas e trazem questões mal resolvidas. Experiências
que foram alimentadas por mentiras, distorções, enganos e fraudes voltam para que você se posicione. Para a vida fluir, aprenda
a interagir com esse passado.
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Homenagem
a um legado
Faixa ‘Por Que’, single inédito
de Cristiano Araújo, chega às
plataformas de música e ganha
lyric vídeo em formato de animação
Elysia Cardoso
Em homenagem ao legado
artístico de Cristiano Araújo,
a Som Livre e a família do
cantor se uniram para que os
fãs pudessem ouvir novamente
a voz do sertanejo em um single inédito deixado por ele.
Com a benção da família Araújo, a canção 'Por Que' é o primeiro lançamento póstumo
oficial do artista e está disponível em todas as plataformas
de áudio. Para o Youtube oficial do cantor, a Som Livre
produziu um lyric vídeo especial, todo em formato de animação criado pela NOO Works.
O single 'Por Que', escrito
por Filipe Escandurras, Ricardo
Barbosa e Edu valim, traz uma
das principais características
de Cristiano Araújo em seu
trabalho, o de descrever o sofrimento de um amor perdido
através de sua inesquecível
voz: “...você estava pronta pra
sair / Mas eu não estava pronto
pra te ver partir / Eu já sei,
que se eu ligar, você vai fingir
que é um trote / Não vou fazer
esforço pra que você note…”.
Com mais de 1,7 bilhão de
plays no canal oficial do artista
no Youtube e mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais nas
plataformas de música atualmente, Cristiano Araújo se
mantém como um dos artistas
mais relevantes no cenário musical do país. O single 'Por Que'

chega para acalentar a saudade
dos fãs, contribuir para que o
legado do artista continue presente e quem sabe abrir caminho para mais novidades deixadas por Cristiano.
“é muita emoção poder
lançar para os fãs e para o
mundo essa música deixada
pelo Cristiano Araújo. já são
sete anos de saudades que
não têm fim, nosso amor pelo
Cristiano é eterno e também
queremos que o seu trabalho
esteja para sempre com o público, que até hoje nos enche
de carinho com mensagens e
com pedidos de músicas inéditas deixadas pelo meu filho.
Agradeço à Som Livre por embarcar com a nossa família
neste projeto e a nos ajudar a
entregar todo o amor e a luz
que o Cristiano queria dar
através destas canções”, declara joão Reis, pai do artista.
“Cristiano Araújo representa uma das vozes mais importantes da nova geração do sertanejo, ele influenciou e abriu
portas para grandes artistas e
será sempre lembrado como
um cantor brilhante e um ser
humano iluminado, que transbordava felicidade por onde
passava. Poder revisitar o seu
trabalho depois de todo esse
tempo e encontrar pérolas
como esta nova faixa nos trouxe ótimas lembranças, que
também merecem ser compartilhadas com os fãs", com-

Lançamento chega para acalentar a saudade dos fãs e contribuir para manter o legado do artista
plementa Marcelo Soares, Presidente da Som Livre.
“Foi um desafio nobre e
de muita responsabilidade
para a equipe da NOO usar a
linguagem da animação para
criar o lyric video da música
inédita 'Por Que', do saudoso
Cristiano Araújo”, afirma o
diretor de criação da NOO e
diretor da animação, Marcio
Sal. Segundo ele, o respeito e
carinho para com a legião de
fãs e com as pessoas próximas
ao cantor norteou esse tra-

balho e houve preocupação
em garantir que o público se
identificasse com o roteiro.
“utilizamos animação de recortes em ilustrações feitas à
mão que desenvolvemos na
NOO, trazendo uma história
que fosse uma camada complementar à letra da música”,
revela o diretor.
uma das principais vozes
da nova geração do sertanejo,
além de compositor e instrumentista, Cristiano Araújo
partiu precocemente aos 29

anos, em um acidente de carro
no interior de Goiás, em junho
de 2015. Nascido em Goiânia,
começou a cantar ainda criança incentivado pela família e
se destacou entre os cantores
sertanejos mais conhecidos
do Brasil. Entre seus maiores
sucessos estão 'Caso Indefinido' (escrita por Maraisa, da
dupla Maiara & Maraisa), 'Cê
que sabe', 'é com ela que eu
estou' (escrita por Marília
Mendonça) e 'Mente pra mim'.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EM CARTAZ
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:
13h10, 13h40, 14h40, 15h35,
16h05, 16h35, 17h05, 17h35,
18h05, 19h, 19h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30, 22h25, 23h. Cinemark Passeio das Águas:
13h40, 14h40, 15h55, 16h35,
17h05, 17h35, 18h05, 18h40,
19h20, 20h, 20h30, 21h, 21h30,
22h50. Kinoplex Goiânia:
13h15, 13h35, 13h55, 16h30,
16h50, 17h10, 17h55, 19h45,
20h05, 20h25, 20h45, 21h10,
22h50, 23h10. Cineflix aparecida: 14h45, 15h05, 18h, 18h20,
21h15, 21h20, 21h35. Cineflix
Buriti: 14h40, 15h15, 15h50,
16h20, 16h50, 17h50, 19h,
19h30, 20h, 20h30, 21h.
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 pos-

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:
12h50, 15h25, 18h. Cinemark
Passeio das Águas: 13h50,
15h. Kinoplex Goiânia: 15h30.
Cineflix aparecida: 16h45. Cineflix Buriti: 14h30.

sa 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.
Kinoplex Goiânia: 16h10.
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: 13h, 14h50. Cinemark Passeio das Águas:
13h, 14h. Kinoplex Goiânia:
13h40. Cineflix aparecida:
14h35. Cineflix Buriti: 14h10.

Após a morte
do ator de
T’Challa, o foco
de ‘Wakanda
Para Sempre’
são os personagens
em volta do
Pantera Negra

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:
13h55, 23h25. Cinemark Passeio das Águas: 16h25, 22h05.
Kinoplex Goiânia: 19h, 21h.
Cineflix aparecida: 19h10. Cineflix Buriti: 18h30.
One Piece Film: Red (one
Piece Film: red, 2022, Japão).
duração: 1h 55min. direção:
Goro Taniguchi. Elenco: Kaori
nazuka, Mayumi Tanaka, Kaori
nazuka. Gênero: animação,
aventura, comédia. uta - a

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 Teth-adam e filho
do faraó ramsés ii, adão negro foi consumido por poderes
mágicos e transformado em
um feiticeiro. Grande inimigo
de Shazam! nas HQs, é um
anti-herói em busca de redenção ou um herói que se tornou
vilão? Cinemark Flamboyant:
13h, 15h50, 18h50, 20h40,
21h45. Cinemark Passeio das
Águas: 13h15, 16h, 18h50,
21h45, 23h25. Kinoplex Goiânia: 13h, 16h, 18h40, 21h20.
Cineflix aparecida: 14h10,
16h50, 19h25, 22h. Cineflix Buriti: 16h40, 19h10, 21h40.
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.
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Prefeito anunciou
início da Área Azul
nas vagas de
estacionamento
da região

Região da 44 reforça segurança
em novembro e dezembro

Wesley Costa

Comerciantes esperam receber
pelo menos 5 milhões de visitantes
nos dois meses finais do ano
Ícaro Gonçalves
Durante os meses de novembro e dezembro de 2022,
os comerciantes da Região da
Rua 44 em Goiânia esperam
receber pelo menos 5 milhões
de visitantes, que buscam
boas oportunidades de negócios no atacado e no varejo.
A região é considerada um
dos maiores pólos de comercialização da indústria têxtil
do País. Para garantir a tranquilidade dos turistas, as forças de segurança pública do
Estado e do município iniciaram na terça-feira (8) a Operação Boas Compras.
Assim como ocorreu em outros anos, o trabalho envolverá
vários órgãos da prefeitura,
como a Guarda Civil Metropolitana (GCM), Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM),
Secretaria de Planejamento urbano e Habitação (Seplanh),
vigilância Sanitária e Fiscalização Municipal. A operação
também conta com o apoio da
Polícia Militar (PMGO) e da
Associação Empresarial da Região da 44 (AER44).
Serão destinadas 12 viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM), quatro veículos

da fiscalização de posturas da
Seplanh e três equipes com
motos da SMM para a fiscalização do trânsito. “Nossa expectativa, além de um fim de
ano muito movimentado para
o comércio da região, é de ter
ao mesmo tempo muita tranquilidade para que os nossos
turistas venham fazer suas
compras com total segurança”,
destaca Lauro Naves, presidente da AER44.
A cerimônia de lançamento
contou com a presença do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.
Durante o evento, Cruz anunciou novidades para a Região

da 44, que devem ser implementadas entre o fim deste
ano e o início de 2023. Entre
elas está a implementação da
Área Azul de estacionamento,
que funcionará por talões impressos e digitais.
O mandatário municipal
também informou que deve
começar no mês de janeiro as
obras para a instalação das
ruas inteligentes e um projeto
que visa a divulgação da Região
da 44 no exterior. “Essas iniciativas que já foram feitas nos
últimos meses e as que serão
implantadas nos próximos fazem parte de um grande proReprodução

jeto para a 44. Queremos tornar
a região num grande shopping
a céu aberto, com todo conforto
e segurança para os milhões
de turistas de compras que
passam por aqui todos os meses”, destacou o prefeito.
também participaram do
lançamento da Operação
Boas Compras o secretário
estadual de Indústria, Comércio e Serviços, joel de Sant’Anna Braga Filho (representando o governador Ronaldo
Caiado), secretários municipais, representantes da Polícia Militar e toda a diretoria
da Associação Empresarial
da Região da 44 (AER44).
“A nossa percepção, durante
as reuniões preparatórias para
essa operação, é de que tanto
o prefeito Rogério Cruz como
seus auxiliares estão muito
empenhados para que, não só
a 44, mas toda Goiânia tenha
um fim de ano de muita paz e
alegria”, complementou Lauro
Naves. A expectativa da AER44
é que o polo confeccionista de
Goiânia movimente cerca de
R$ 6 bilhões só nestes dois últimos meses do ano.

Patrulhamento
em conjunto

Além da GCM, que auxiliará na fiscalização das ruas,
a Polícia Militar irá triplicar
o seu efetivo para a Região
da 44. “Além do número maior
de policiais, teremos mais seis
viaturas para reforçar o policiamento ostensivo”, informa

o tenente Kleber Martins, responsável pelo patrulhamento
no polo confeccionista.
Ele também conta que será
montado na Praça do trabalhador uma tenda, que funcionará como uma base avançada da PM. “O turista de compras pode vir a Goiânia com
total tranquilidade. A segurança, inclusive, será um atrativo a mais para esse nosso
importante centro comercial,
que hoje é o segundo maior
polo de confecção e moda do
Brasil”, pontua o tenente Kleber, ao informar também que
a operação de segurança da
PM na Região da 44 irá até o
dia 15 de janeiro.

Horários especiais

Nos próximos feriados
nacionais, Proclamação da
República (15), Natal (25) e
Ano Novo (1º), o pólo confeccionista estará fechado.
A partir do próximo dia 21
de novembro, as lojas passarão a abrir de segunda a
terça, das 8h às 17h. Nos
domingos, dias 4, 11 e 18 de
dezembro, a região funcionará das 8h às 14h.
A região também contará
com horários especiais durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Na quinta-feira (24), as lojas
abrem abrir das 7h às 14h;
na segunda-feira (28), das
8h ao meio-dia; e sexta-feira
(2), das 7h às 14h. (Especial
para O Hoje)

