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Justiça manda
soltar Maurício
Sampaio dois
dias após ser
condenado
Uma liminar no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou a soltura de Maurício Sampaio, condenado pela
morte do jornalista Valério Luiz em 2012. Ex-presidente
do Atlético Goianiense, Sampaio foi colocado em liberdade
logo após a decisão. A liminar concedida pelo desembargador Ivo Favaro ocorre apenas dois dias após a condenação
de Maurício, na noite de quarta-feira (9). Ele foi condenado
a 16 anos de prisão pela morte do jornalista. Cidades 10

Equipe do governo
eleito adia texto da
PEC da Transição

Política 2

Setor de serviços
cresce 0,9% em
setembro, diz IBGE

Economia 4

Supermercados
em dia de ofertas
neste sábado

Movimento do
agro se preocupa
com taxar setor
O movimento Agro pela Democracia se disse preocupado com
a proposta de Caiado que “onera
o setor agropecuário”. Política 5

Raphael Bezerra

Situação atingiu mercado no Brasil, enquanto Goiás sente efeito cascata da crise

Falências tornam desemprego desaﬁo pós-pandemia
Goiás tem registrado recordes no número de empresas que pediram recuperação judicial. Nem no auge da pandemia tantas empresas chegaram a esse momento. Em agosto, foram 2 empresas, mas, em setembro, chegou a 22. Cidades 11

Uirá maíra resende

Câncer de próstata
e o novembro azul
Thiago Campaz

Os supermercados vão fazer ações
comemorativas em todo o País.
Diariamente, lojas atendem 28
milhões de pessoas. Negócios 17

orçamento: como
fazer planejamento
Opinião 3

Feudos de poder na Prefeitura
de Goiânia engessam gestão Cruz
Eleito por gravidade circunstancial, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz,
ainda não conseguiu ‘domar’ a máquina burocrática e política do Paço.
Segue sem ter controle sobre os ‘feudos’ instalados na gestão, com destaque
para o vereador Clécio Alves que, entre outros tentáculos, é influente na
Comurg e Amma, que contribuíram para sua vitória de deputado. Xadrez 2
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Política 6

t

cara reduz poder de compra
das empresas goianas

Cidades 10

Médica goiana
é cotada para
assumir Saúde
O nome cotado para assumir o
Ministério da Saúde do governo
Lula pode ser o da médica goiana Ludhmila Hajjar. Política 6

Vila NoVa
tenta chegar à
ﬁnal da Copa Verde

LEia nas CoLunas

Econômica: Importação mais

tidas apenas pelos antecedentes criminais do suspeito

O mundo vai poder conhecer o
exemplo da agricultura sustentável
praticada por uma empresa de
Goiás durante a COP27. Cidades 9

Forças Armadas condenam o que
classificam como “eventuais restrições a direitos” de quem critica
agentes públicos e “eventuais excessos cometidos” por qualquer
manifestante nas ruas. Política 5

Alexandre de Moraes
amplia ordem para
desbloqueio das vias

Jurídica: STJ anula provas ob-

Empresa goiana
vai representar
Brasil na COP27

Militares se
mostram contra
restrição a atos

Rio Verde já tem seus
cotados para disputa
da prefeitura em 2024

Economia 4
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Racismo e falta de representatividade
são os principais assuntos abordados
na história contada em ‘Preta de Greve
e as Sete Reivindicações’. Essência 14

Depois de empatar no jogo
da ida, o Tigre recebe o Jacaré, no OBA, e busca a classificação para a decisão do torneio regional. Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA
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Feudos na Prefeitura de
Goiânia engessam gestão Cruz
Senadores devem analisar proposta na 1ª semana de dezembro

Equipe de Lula
adia PEC da
Transição que
garante Auxílio
A apresentação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) da Transição, que garante a manutenção do
Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo, foi adiada
para a próxima quarta-feira (16) e deve começar a tramitar no Senado na última semana de novembro. Segundo o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador da área de Orçamento na equipe de transição,
após reuniões, o texto deve ser finalizado depois do
aval do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“Todo esforço é para o máximo de entendimento com a Câmara e o Senado, e encontramos um ambiente de muito compromisso com este objetivo em favor do nosso povo, evitando,
assim, alterações em uma Casa, o que é legítimo na regra democrática, mas poderia causar atraso na votação, e temos um
tempo bem curto até o final do ano Legislativo”, afirmou Wellington Dias. A tramitação da proposta deve começar pelo
Senado Federal. De acordo com o senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), o melhor cenário articulado pela equipe de Lula é
que os parlamentares concluam a análise do texto na primeira
semana de dezembro e que aprovem antes do dia 17.
Para ser aprovada, é necessário que a PEC tenha apoio
de no mínimo três quintos do Senado, ou seja, 49 dos 81
votos possíveis, em dois turnos de votação. Se passar na
Casa, a proposta segue para a Câmara onde será submetida,
novamente, a dois turnos de votação, precisando receber
apoio de ao menos três quintos do Congresso, 308 dos 513
deputados. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Eleito por gravidade circunstancial, o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), mesmo
sendo um homem afável, gentil e bem intencionado, ainda não conseguiu ‘domar’ a máquina
burocrática e política do Paço. Sem ter controle
sobre os ‘feudos’ instalados na gestão, com destaque para o poder dominante do vereador
Clécio Alves (Republicanos) que, entre outros
tentáculos, é influente na Comurg e Amma, dois
redutos que contribuíram para sua vitória de
deputado estadual. Não só Clécio tem poderes
quase cartorais. Outros personagens menos visíveis também têm seu naco de poder. “Ninguém
bate na porta do prefeito levando sugestões, só
demandas por obras e cargos”, conta um empreiteiro que conhece a rotina do prefeito. Diante
dessa ‘Torre de Babel’ entre auxiliares e vereadores, Rogério Cruz passou o rodo nos cargos
comissionados, esvaziou a Secretaria de Governo,
transferindo a atribuição de nomear para seu
gabinete. Com isso, Cruz assume, na prática, o
controle político da gestão e passa a cobrar resultados pessoalmente dos auxiliares. Fica a
pergunta: Rogério Cruz terá fôlego para as duas
tarefas ao mesmo tempo? Se conseguir, pode quebrar
o gesso que
impede a prefeitura de
acelerar o
passo e
dar respostas à
descrença
da população
com seu mandato.

De volta ao passado

O mercado desconfia que os ministeriáveis do
presidente Lula na área de economia têm odor
de naftalina. Os antigos mandatários da economia,
como Guido Mantega entre outras figuras, assustaram investidores. Até o entusiasta Henrique
Meirelles se disse pessimista e que “só posso dizer
uma coisa a todos vocês: boa sorte”. Oremos!

xadrez@ohoje.com.br

Mangão bem avaliado

Entre os prefeitos do Entorno do
Distrito Federal, o prefeito de Novo
Gama, Carlinhos do Mangão (PL), é tido
como o melhor avaliado pela população.
Discreto, mas hábil articulador junto
ao governo de Ronaldo Caiado, Mangão
conseguiu avanços significativos em
obras e prestação de serviço público.
Se a eleição fosse hoje, avaliam aliados
e até adversários, Mangão seria reeleito
sem oposição.

Fábio Corrêa ditador?

Existe um consenso entre políticos
do Entorno do DF, seja oposição ou aliado, que a “maldição do segundo mandato” enterra carreira pública. A explicação é que dois ingredientes contribuem para ampliar a “mandinga”: arrogância e vaidade. É o caso do prefeito
de Cidade Ocidental, Fábio Corrêa (PP).
No primeiro mandato foi bem, mas agora, dizem ex-aliados, “o poder subiu à
cabeça e a humildade de antes beira a
ditadura”, conta um ex-vereador.

ABC referência

A secretária de Comunicação do
Mato Grosso, Laice Souza, acompanhada de auxiliares, veio conhecer a
experiência de Goiás com rádio pública. Os visitantes conheceram a estrutura das rádios Brasil Central AM
e RBC FM e querem um sistema parecido no Mato Grosso.

Pobre Cristalina

Ainda sobre o Entorno, alguns paradoxos chamam a atenção pelo nonsense: como explicar que um dos municípios mais ricos da região, Cristalina,
detentora do título de maior área irrigada da América Latina, ter uma prefeitura pobre? Sai prefeito e entra
outro e a situação continua a mesma.
Mas o problema não é a gestão de Daniel do Sindicato (UB), e, sim, a elite
empresarial que só pensa nela. Detalhe:
80% dos endinheirados são do agro.
(Especial para O Hoje)

Rio Verde já tem seus cotados para
disputa da prefeitura em 2024
Reprodução

Quem pretende concorrer deve estar
na contagem regressiva para começar
os trabalhos. A expectativa já ocupa
os bastidores da política no município
Francisco Costa e
Wilson Silvestre
Quem pretende concorrer
à prefeitura em 2024 já deve
estar na contagem regressiva
para começar os trabalhos.
Isto porque a “pré-campanha”
já irá começar em janeiro do
ano que vem. Trata-se, apenas,
de um breve intervalo das
eleições de 2022, que terminaram no último dia 30 de
outubro, mas ainda permanecem em debate. E se a expectativa já ocupa os bastidores políticos de cidades como
Goiânia e Aparecida, o mesmo
pode ser dito de Rio Verde.
Localizado no Sudoeste
do Estado, o município de
cerca de 240 mil habitantes
se destaca como importante
cidade do agro goiano. Atualmente, é gerido pelo prefeito
Paulo do Vale (União Brasil).
O vice dele, Danillo Pereira
(PSD), deve entrar na disputa
como sucessor.
Paulo já está em seu segundo mandato e não poderá disputar a eleição. Danillo, vale
destacar, já concorreu à Câmara Federal neste ano com o
apoio do prefeito. Ele, contudo,

teve mais de 51,4 mil votos, ficando à frente do deputado
federal Francisco Jr. (PSD), 48,5
mil, sendo o primeiro suplente
do colega eleito, Dr. Ismael
Alexandrino (PSD), 54,7 mil.
Ele também é representante
do agronegócio, assim como o
presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) Lissauer Vieira (PSD), que também pode entrar na disputa.
Caso se mantenha no PSD, teria
que desbancar Danillo para
assumir a indicação do partido.
Vale lembrar, Lissauer foi
pré-candidato da legenda ao
Senado até quase o último
prazo das convenções. Sem
um acordo de candidatura
única na base do governador
Ronaldo Caiado (União Brasil),
ele recuou e o presidente estadual da sigla Vilmar Rocha
assumiu a candidatura.
O presidente da Alego ainda
aguardava a apresentação de
uma proposta de emenda à
Constituição no parlamento
goiano que poderia abrir uma
vaga no Tribunal de Contas
dos Municípios (TCM) para ele.
Esta matéria, que facilitaria a
aposentadoria do conselheiro
Valcenôr Braz, já não deve

Gerida por Paulo do Vale, Rio Verde pode ter o vice-prefeito Danillo Pereira como um dos candidatos
mais chegar à Casa - da forma
que era esperada, pelo menos.
Além disso, o próprio Valcenôr estaria resistente a se
aposentar. Desta forma, seria
interessante a Lissauer concorrer ao cargo do Executivo
para manter acesa sua chama política.
Mas fora do PSD, quem se
apresenta como nome forte
e também como representante do agro é Marussa Boldrin
(MDB). A emedebista foi eleita
deputada federal com mais
de 80,4 mil votos como sucessora e com o apoio do de-

putado federal zé Mário
Schreiner (MDB).
zé Mário não disputou a
reeleição para se dedicar a
Confederação da Agricultura
e Pecuária (CNA). Ele, contudo, apoiou e transferiu oficialmente suas bases para Marussa, que é engenheira agrônoma e pretende ser uma das
parlamentares da bancada ruralista no Congresso.
Outro nome que pode entrar na disputa é o do ex-deputado federal Heuler Cruvinel (Patriota) – outro nome
do agronegócio. Em 2016 ele

disputou contra Paulo do Vale,
mas ficou na segunda colocação com 27,76% dos votos.
Neste ano, ele concorreu ao
governo do Estado na chapa
de Gustavo Mendanha (Patriota), ex-prefeito de Aparecida de Goiânia.
A eleição, contudo, terminou no primeiro turno com a
vitória de Caiado com 51,81%
dos votos (1,8 milhões de eleitores). A chapa de Mendanha
e Heuler ficou em segundo
lugar com 25,2% (879 mil confirmações nas urnas). (Especial para O Hoje)
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O câncer de próstata e a
importância do Novembro Azul
Valter Campanato / ABr

Uirá Maíra Resende
A incidência do câncer
de próstata vem aumentando em todo o mundo e
hoje a doença é o câncer
mais comum em homens
no Brasil, que tem um perfil epidemiológico bastante
parecido com o dos países
desenvolvidos, onde esse
também é o tumor masculino mais frequente.
O aumento dos diagnósticos de câncer prostático parece guardar relação, não apenas com a
facilidade de acesso ao exame de dosagem de
PSA (testagem para antígeno específico da próstata no sangue), mas também com o envelhecimento progressivo da população brasileira, reflexo do aumento da expectativa de vida e da
inversão da pirâmide demográfica.
Embora a doença seja um dos tumores de
evolução mais lenta que acomete o ser humano,
o que resulta em tempo de vida geralmente
longo após o diagnóstico, mesmo em casos avançados, a qualidade de vida dos pacientes é prejudicada, não só pela ação direta do câncer
sobre o organismo, mas também pelos efeitos
adversos negativos associados aos tratamentos
aos quais os mesmos são submetidos e que impactam primariamente a sexualidade e a autoimagem dos homens.
O conceito de Novembro Azul, como conhecemos hoje, surgiu na Austrália, em meados de
2003, onde o movimento ficou conhecido como
“Movember” (da junção das palavras inglesas
"november" e “moustache”, que significa "bigode"). Aproveitando as comemorações do Dia
Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado no dia 17 de novembro, posteriormente, diversas entidades ao redor do mundo
decidiram abraçar ações de conscientização dirigidas, em especial, aos homens.
Mas vale ressaltar que, em muitos países, o
Movember é mais do que uma simples campanha
de conscientização. Há reuniões entre os homens
com o cultivo de bigodes cheios, símbolo da
campanha, onde são debatidos, além do câncer
de próstata, outras doenças como o câncer de
testículo, depressão masculina, incentivo à saúde
do homem, entre outros. Já no Brasil, o objetivo
principal é quebrar o preconceito masculino de
ir ao médico, em especial ao urologista e, quando

necessário, fazer o exame de toque retal.
Efeitos adversos prejudiciais, múltiplos e persistentes, infelizmente podem ocorrer após todas
as formas de tratamento ativo para o câncer de
próstata. As reações negativas mais comuns incluem queixas urinárias como incontinência,
disfunção sexual, como impotência, alterações
do hábito intestinal, além de ondas de calor,
rubores e distúrbios do humor, efeitos que
podem repercutir no bem-estar e na qualidade
de vida do paciente.
Tanto o prognóstico quanto o impacto do
tratamento na qualidade de vida devem ser
considerados na seleção do caminho mais adequado a seguir para cada paciente. O oncologista
e o urologista do paciente discutirão cada caso
individualmente, usualmente com a participação
de outros profissionais como patologista, rádiooncologista, médico nuclear e radiologista, com
intuito de adequar o tratamento, não só à agressividade da doença, como ao perfil de cada indivíduo. O objetivo da medicina moderna é ser
personalizada e é importante pensar não só em
ganhos de sobrevida, como também na qualidade
de vida, ao reduzir as complicações.
Portanto, faça a sua parte: diga não ao preconceito e à ignorância, marque uma consulta com um urologista de sua confiança
independente de sua
idade, lembrando que
o toque retal só será
feito se necessário e
de acordo com as queiUirá Maíra Resende é onxas e a partir de certa
cologista e membro Titular
idade. Previna-se! Cuida Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica (SBOC)
de de sua saúde!

Orçamento empresarial: como
melhorar planejamento em 2023
Thiago Campaz
Manter o nível e a qualidade dos processos
tecnológicos e orçamentários para 2023 é a meta
de diversos empresários e gestores que já estão
se organizando para o próximo ano. Mas, para
assegurar um crescimento saudável sem comprometer o teto de gastos do orçamento, é
preciso manter a atenção.
O alinhamento do orçamento empresarial
com as estratégias de investimento e marketing
da organização, ajudam a projetar os gastos e
as expectativas de lucro. Por meio desses dois
pilares será possível, por exemplo, sinalizar ao
setor financeiro áreas que podem apresentar a
necessidade de investimento ou contenção de
custos no futuro.
Para o orçamento de custos, é preciso medir
as principais despesas fixas e variáveis, além
dos cálculos de metas de vendas do produto ou
serviço prestado pela empresa. Uma dica muito
usada por empresas de diversos portes é trabalhar com diferentes cenários orçamentários, já
que muitas não trabalham com fundo de emergência. O ponto principal aqui é deixar sempre
um segundo orçamento, que considere algumas
despesas que podem surgir ao longo do tempo
e comprometer o planejamento inicial original,
evitando endividamentos desnecessários.
Já o orçamento de investimentos surge após
a identificação de todas as iniciativas estratégicas,
onde serão definidos os valores aplicados em
cada projeto, tempo de execução e o retorno de
cada um deles. Dessa forma serão mais fáceis
os processos de aprovação ou reprovação.
Vale destacar que para obter o sucesso no
planejamento é preciso que a área financeira
esteja ligada aos demais setores, tornando-os
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Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

coresponsáveis. Com a apresentação das metas
e limites de gastos para aquele ano, gestores de
cada setor poderão administrar o orçamento
disponível com mais responsabilidade.
O que pode auxiliar nesse processo é a inclusão de tecnologias de pagamento e gestão financeira, que promovem a liberdade para os
gerentes administrarem seus recursos com mais
facilidade e sem burocracia, sem que o setor financeiro perca o controle do que está sendo
gasto e consiga também limitar os orçamentos,
conforme as necessidades.
O uso de cartões empresariais nativamente
integrados aos expenses managers, por exemplo,
uma tendência já utilizada por diversas corporações, ajuda diretamente a controlar o orçamento de todos os setores, já que por meio da
plataforma de gestão é possível visualizar os
gastos com custos fixos e variáveis, e em que
momento é preciso injetar mais recursos.
Quando empresários apostam nas inovações tecnológicas já disponíveis no mercado,
eles conseguem tornar o processo de gestão
de despesas mais seguro, evitando fraudes
e otimizando o tempo gasto pela equipe financeira, que não precisa auditar item a
item das despesas.
Finalizo destacando
que conciliando a tecnologia e a inovação
na gestão dos processos
financeiros, todos conseguirão garantir estabilidade e confiança
nas relações entre CEOs
Thiago Campaz é CEO e
e colaboradores. Foco
co-fundador de empresa
que oferece plataforma de
em um 2023 financeigestão de despesas
ramente saudável!
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CARTA DO LEITOR

Que papo é esse, Lula?
Muito me impressiona o presidente eleito pela
terceira vez para voltar a governar o País depois de
12 anos fora do poder, o sr. Luiz Inácio Lula da
Silva, do PT, falar que o governo tem por função
gastar, gastar e gastar. Sabemos que o momento é
difícil e que o rombo que o presidente Jair Messias
Bolsonaro, que de messias só tem os bobos que o
apoiam incondicionalmente, vai deixar um rombo
superior a R$ 410 bilhões, como informa o Banco
Central. Mas abrir os cofres públicos e sair gastando
até o que não se tem sem o compromisso de organizar
a casa nos anos seguintes parece muito arriscado. O
pobre precisa comer, precisa ter luz em casa, a geladeira precisa funcionar e a família precisa de
emprego. É correto ajudar quem necessita. Mas esse
auxílio, que vai voltar a chamar Bolsa Família, tem
que estar acompanhado de uma previsão de limite.
Se Bolsonaro provou que é bom para afundar as
contas públicas na lama, Lula precisa corrigir a
rota e não empurrar ainda mais a nação no buraco.
O mercado reagiu mal às declarações, mas quem
pudera! O presidente eleito precisa calcular melhor
e pensar mais no que diz. Caso contrário, vai
assustar até a tal “frente ampla”. E num momento
em que o nosso País precisa de um líder que concilie
e trabalhe para pacificar uma nação dividida. Nem
intervenção federal nem gastos sem limites.
Sandro Bragança
Itumbiara

CONTA PONTO

{

A nossa grande
preocupação agora é com
o manancial”
Luziano de Carvalho, delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio
Ambiente (Dema), ao falar, na
sexta-feira (11), sobre o vazamento
de óleo após a explosão da caldeira
de uma usina de asfalto que funcionava de forma irregular em Aparecida de Goiânia na madrugada de
quinta-feira (10). A água do Córrego
Santo Antônio foi atingido pelo produto que vazou após a explosão. “A
recomendação nossa é para tirar
todo o óleo, superficial ou do solo.
No entanto, jogaram pó de brita”,
afirmou Luziano.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o ministro andré mendonça, do supremo
Tribunal Federal (sTF), gerou mal-estar entre
membros da suprema Corte após pedir vista
sobre a ação penal (ap) 864, em que o deputado federal silas Câmara (republicanos-am)
é acusado da prática de “rachadinha”. Com
o pedido, o ministro suspendeu a votação
para analisar melhor o caso. assim, o processo que tramita na Justiça há mais de 20
anos poderá prescrever se não for julgado
até o dia 2 de dezembro. “mendonça está
isolado”, comentou o leitor.
Luiz Benedito Libaneo

M

@ohoje
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. “Uma das
passagens mais tristes desse século”, lamentou a leitora.
Gislayne Locações (@gislaynelocacoes)

N

@jornalohoje
Um quilombola, estudante da rede pública
de goiás, foi selecionado para um programa de intercâmbio nos estados Unidos.
Jean pereira dos santos, de 16 anos, conta
estar orgulhoso e ainda desacreditado de
ter sido um dos selecionados no estado e
um dos 50 em todo o país para o programa
Jovens embaixadores, da embaixada e
Consulados dos estados Unidos no Brasil.
“parabéns a ele e aos outros selecionados
também”, disse o leitor.
Paulo Leite (@Pauloleite2121)

aos colaboradores do o hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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Importação mais cara reduz poder
de compra das empresas goianas
O ganho acumulado no período ficou em 4,9%

Setor de serviços
cresce 0,9%
em setembro,
informa IBGE
O setor de serviços cresceu 0,9% em setembro e atingiu
o quinto resultado positivo seguido. O ganho acumulado
no período ficou em 4,9%, segundo dados da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), divulgados na sexta-feira (11),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O setor está 11,8% acima do nível de fevereiro de
2020 (pré-pandemia) e alcança o novo ponto mais alto
da série histórica, superando novembro de 2014.
Se comparado a setembro de 2021, o volume de serviços subiu 9,7%, sendo a 19ª nona taxa positiva consecutiva. Nessa comparação, houve expansão em todas
as cinco atividades e crescimento em 63,3% dos 166
tipos de serviços investigados. “Entre os setores, o de
transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
(15,3%) exerceu a principal contribuição positiva sobre
o volume total de serviços. Os demais avanços vieram
dos serviços de informação e comunicação (6%); dos
profissionais, administrativos e complementares (6,9%);
dos prestados às famílias (17,8%) e de outros serviços
(2,6%)”, informou o IBGE.
No ano, o acumulado do volume de serviços avançou
8,6% na comparação com o mesmo período de 2021.
Em 12 meses, passou de 9%, em agosto, para 8,9%, em
setembro, e permaneceu com a trajetória descendente
iniciada em abril de 2022, quando registrou 12,8%.
"Essa maior frequência de taxas positivas tem correlação com a volta das atividades de caráter presencial,
como serviços prestados às famílias, locação de automóveis, algumas atividades turísticas e transportes de para
trazerem o setor de serviços para o patamar que se encontra hoje", diz o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. O
técnico destacou ainda que a renovação da série histórica
deve-se também aos "serviços voltados às empresas".
O analista acrescentou que tanto o setor de transportes quanto o de informação e comunicação estão
pesando mais do que 30 pontos percentuais nos serviços
e, combinados, alcançaram 65,8% do setor. “O crescimento dessas duas atividades, seja por meio dos serviços
de tecnologia da informação ou por transportes de
cargas, também a parte de armazenamento de mercadorias, logística, transportes, são aquelas que fizeram
com que o setor de serviços tivessem alcançado o nível
que se encontra em 2022”, completou.

Segmentos

Conforme a pesquisa, três das cinco atividades investigadas acompanharam o avanço de 0,9% do volume de
serviços em setembro de 2022, comparado ao mês anterior.
Entre os destaques, a de informação e comunicação teve
alta de 2%, sendo o terceiro resultado positivo consecutivo,
com ganho acumulado de 4,1%. “Todos os grupamentos
dentro dos serviços de informação e comunicação mostraram crescimento”, informou o gerente.
As outras elevações foram nos serviços prestados
às famílias com 1%, emplacando o sétimo crescimento
seguido, fazendo um ganho acumulado de 11,7%; e em
profissionais, administrativos e complementares de
0,2%, que mostrou um comportamento menor, com
ganho agregado de 0,3% nos dois últimos meses.
Dentro dos serviços prestados às famílias, a PMS registrou avanço na receita das empresas de restaurantes;
hotéis; serviços de bufê e atividades de condicionamento
físico. Nos serviços profissionais administrativos e complementares, a alta foi em locação de automóveis; serviços de engenharia; soluções de pagamentos eletrônicos;
consultoria em gestão empresarial; atividades de cobranças e informações cadastrais; gestão de ativos intangíveis; e organização, promoção e gestão de feiras,
congressos e convenções.
As atividades turísticas cresceram 0,4% em setembro,
sendo o terceiro resultado positivo consecutivo. Nesses
três meses, o segmento acumulou ganho de 3,2% e está
0,7% acima do patamar de fevereiro de 2020. Além disso,
ficou 6,7% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado
em fevereiro de 2014. Apenas cinco dos 12 locais pesquisados acompanharam a alta de 0,4% na atividade turística
nacional. Os destaques positivos ficaram com o Rio de
Janeiro (2,6%), São Paulo (0,7%), Distrito Federal (3,4%)
e Pernambuco (1,6%). Já Minas Gerais (-1,5%) e Rio
Grande do Sul (-3,2%) foram os principais recuos.
Após ter recuado 0,5% em agosto, o volume de transporte de passageiros no Brasil cresceu 1,6% em setembro.
Com isso, está 1,6% acima do nível de fevereiro de
2020 (pré-pandemia) e 21% abaixo de fevereiro de
2014 (ponto mais alto da série histórica). (ABr)

Os recordes acumulados neste ano pelas
exportações e importações em Goiás vieram
sobretudo das vendas ao exterior do complexo soja e das compras de adubos e fertilizantes, impulsionadas por sua vez pela escalada dos preços notadamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Além de uma
concentração historicamente excessiva das
vendas externas em commodities, os números oficiais, disponíveis no site do Ministério da Economia, mostram nitidamente
que os preços médios dos produtos exportados pelo Estado entraram em baixa desde
agosto e as perdas foram ampliadas nos
meses seguintes, afetando os termos de troca
negativamente (a relação entre preços médios de bens e mercadorias exportados
frente aos valores pagos na importação).
Essa deterioração obrigou a economia
estadual a realizar um esforço adicional
para conseguir manter em crescimento as
receitas de exportação, com as empresas
passando a gastar ainda mais na importação,
em termos proporcionais. Na prática, isso
significa que o Estado passou a transferir
renda para fora do País em escala maior, já
que tem pago muito mais para importar
bens necessários ao funcionamento de sua
indústria do que aquilo que recebe por unidade exportada.
Entre janeiro e outubro deste ano, as
empresas instaladas em Goiás realizaram
exportações de US$ 12,206 bilhões, quebran-

do mais um recorde na série histórica. Na
comparação com os primeiros dez meses
do ano passado, quando o Estado havia exportado US$ 7,980 bilhões em valores aproximados, registrou-se um incremento de
52,95%. O avanço veio pelo efeito combinado
de um aumento nos volumes embarcados e
da elevação nos preços médios de exportação.
Mas, ao contrário do que ocorreu até o
início do segundo semestre, o impacto foi
maior por conta do crescimento dos volumes,
que subiram 36,06%, saindo de 11,658 milhões para 15,862 milhões de toneladas
(4,204 milhões de toneladas a mais).

Preços em baixa

Os preços médios avançaram 12,41% na
mesma comparação. No primeiro semestre,
a elevação havia sido de 26,8%. A evolução
mês a mês confirma a perda de fôlego e a
mudança de sinais desde agosto. Considerando os preços médios por tonelada exportada, os números oficiais mostram em
junho uma alta de 24,55% em relação ao
mesmo mês de 2021, com a alta limitandose a 8,56% em julho. Em agosto, setembro e
outubro, a queda agravou-se sequencialmente, com baixas respectivamente de 8,83%,
de 18,96% e de 22,29% em relação aos mesmos meses do ano passado. O comportamento reflete a mudança de direção nas cotações das principais commodities (grãos e
minérios) no mercado internacional.

BALANÇO
t

2 No lado das importações,

os valores gastos com a compra de bens e mercadorias
lá fora experimentaram alta
de 19,82% entre os dez meses
iniciais de 2021 e igual período deste ano, saindo de
US$ 4,353 bilhões para aproximadamente US$ 5,216 bilhões, numa elevação de US$
862,550 milhões.
2 Os volumes importados
recuaram ligeiramente de
3,494 milhões para quase
3,435 milhões de toneladas,
ou seja, baixaram em alguma
coisa ao redor de 59,731 mil
toneladas. A variação não parece tão relevante, mas sugere alguma debilidade da
atividade econômica aqui
dentro, já que os valores das
compras subiram exclusivamente por efeito dos preços
mais elevados pagos pelas
empresas no exterior.
2 De fato, os preços médios
registraram elevação de
21,90% na média de cada tonelada importada, sempre
na comparação entre os primeiros dez meses deste ano
e idêntico intervalo do ano
passado. Os preços médios
das importações passaram a
superar em 97,34% o valor
médio recebido pelas empresas a cada tonelada vendida
lá fora. No ano passado, essa

diferença foi relativamente
menos expressiva, chegando
a 81,97% – ainda assim, uma
defasagem enorme.
2 Em grande parte, essa
discrepância guarda relação
direta com a extrema dependência das exportações de
produtos básicos, com valor
agregado muito reduzido,
diante da predominância de
mercadorias de baixíssimo
nível tecnológico. No lado inverso, as importações incorporam bens de maior valor
agregado, a exemplo de produtos farmacêuticos, veículos, suas partes e acessórios,
adubos e máquinas.
2 A análise dos dados desagregados nas importações
indica que o crescimento relativamente menor frente
ao desempenho das exportações deveu-se em grande
medida à queda vertical nos
gastos do Estado com a importação de energia elétrica,
o que havia pressionado
mais fortemente as compras
externas no ano passado,
quando o sistema integrado
de geração havia enfrentado
níveis históricos de baixa
nos reservatórios.
2 A importação de energia
despencou de US$ 796,201
milhões para US$ 169,026 milhões, num tombo de 78,77%

(menos US$ 627,175 milhões).
Para todo o restante das importações, os números anotam elevação de 41,88% em
valor, saindo de US$ 3,557
bilhões entre janeiro e outubro de 2021 para pouco mais
de US$ 5,046 bilhões no mesmo período deste ano (US$
1,490 bilhão a mais). Detalhe:
por definição, como não se
pode “medir” as importações
de energia em toneladas, a
queda observada no volume
importado em toneladas continua a prevalecer como tendência mais geral, sob influência possivelmente de alguma acomodação na demanda estadual.
2 Mesmo assim, todo o crescimento das compras externas
em dólares, descontada a energia elétrica, ficou concentrado
em quatro grupos, a saber,
adubos e fertilizantes, produtos farmacêuticos, veículos,
tratores, suas partes e acessórios e caldeiras, máquinas,
aparelhos e instrumentos mecânicos. Somadas, as compras
naqueles setores subiram de
US$ 2,232 bilhões para US$
3,756 bilhões, num salto de
68,28%. A participação daqueles quatro itens nas importações totais do Estado avançou
de 51,28% para 72,02%. (Especial para O Hoje)

Abate de bovinos tem alta de
11,2% no terceiro trimestre
O abate de bovinos cresceu
11,2% entre julho e setembro
de 2022, em relação a igual período do ano passado e atingiu
7,81 milhões de cabeças. Na
comparação com o segundo trimestre deste ano, o avanço é
de 5,8%. Esses são os resultados
preliminares da pesquisa Estatística da Produção Pecuária.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que fez a divulgação
na sexta-feira (11), no Rio de
Janeiro, os resultados completos para o terceiro trimestre
de 2022 e para as unidades

da federação serão apresentados no dia 7 de dezembro.
Ainda na comparação entre os terceiros trimestres de
2022 e 2021, a pesquisa mostrou que houve alta de 4,4%
com o abate de 14,37 milhões
de suínos e 2,1% frente ao
segundo trimestre deste ano.
Foi anotado aumento também
(0,9%) nos frangos com o abate de 1,55 bilhão de cabeças
e 3,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Carcaças

Os primeiros resultados

indicam, ainda, que, no terceiro trimestre deste ano,
houve 2,12 milhões de carcaças bovinas, o que significa
alta de 11,1% frente aos mesmos três meses do ano anterior e de 9,2% se comparado
ao segundo trimestre de 2022.
Ainda conforme as estatísticas, o peso das carcaças de
suínos chegou a 1,33 milhão
de toneladas. “Aumento de
3,8% em relação ao terceiro
trimestre de 2021 e incremento de 1,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior”, informou o IBGE.(ABr)
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Agro pela Democracia encara com
“preocupação” a taxação do setor
CNA Wenderson Araujo Trilux

Movimento
encabeçado por
importantes
lideranças do setor
se posicionou sobre
projeto de lei
assinado pelo
governador Ronaldo
Caiado e já
protocolado no
Legislativo
Felipe Cardoso
O movimento Agro pela
Democracia, encabeçado por
grandes lideranças do setor,
divulgou, na tarde da última
sexta-feira (11), uma nota à
imprensa para demonstrar
sua “preocupação” em relação
ao projeto de lei de iniciativa
do governador Ronaldo Caiado (UB) que “onera o setor
agropecuário”.
No documento, os agropecuaristas argumentam que
o projeto traz em seu bojo,
sob o manto de uma alegada
facultatividade, uma condição que basicamente obriga
o produtor rural a aderir
compulsoriamente ao modelo
que o Governo de Goiás quer
instituir, “sob pena de perder
benefícios fiscais que desoneram o setor” e de não poder usufruir de regimes especiais que privilegiam o seu
fluxo de caixa.
“Na Argentina há um consenso de que os direitos de
exportação - as “retenciones”
- tiveram importante parcela
de culpa na deterioração ao
longo dos últimos vinte anos
do ambiente de negócios, impactando negativamente não
só a agropecuária, com a perda de mercados e a redução
significativa de investimentos
no setor, mas toda a economia
daquele país”, argumenta.
Em outro trecho do documento, o movimento Agro pela

Agropecuaristas alegam que projeto traz uma condição que basicamente obriga o produtor a aderir compulsoriamente ao novo modelo
Democracia diz entender que
a defesa do setor rural deve ser
despida de vieses ideológicos e
acredita que, se assim não for
feito, a atenção continuará a
ser desviada de temas importantes, como, por exemplo, o
do potencial boicote de empresas de países importadores às
exportações de parte da produção de grãos do Cerrado.
“Por acreditar na força do
diálogo e no poder da representação institucional, o movimento jamais fechará as portas
para o estabelecimento de canais de comunicação com as
autoridades governamentais
competentes, sempre que os temas envolverem os interesses
do setor rural”, acrescentou.
E continuou: “as centenas
de milhares de produtores rurais que se dedicam à agricultura familiar - em quase cem
mil estabelecimentos agropecuários - e toda uma cadeia
que gira em torno da agricultura comercial e de outras atividades ligadas ao setor rural,
com toda a certeza anseiam

por uma representação institucional alicerçada nos mais
altos valores democráticos e
que ajude a colocar o estado
na vanguarda do agronegócio
responsável no Brasil, mediante práticas ambientais sustentáveis, mais investimento em
ciência, tecnologia, inovação
e maior rastreabilidade e conectividade no campo”.

Trâmite

Conforme mostrado pelo
jornal O HOJE, o governador
Ronaldo Caiado 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
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. 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”.

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)

FORÇAS ARMADAS

Militares condenam restrições a direitos de manifestantes
Os comandantes das três
Forças Armadas (Aeronáutica,
Exército e Marinha) divulgaram nesta sexta-feira (11) uma
nota em que condenam tanto
o que classificam como “eventuais restrições a direitos” de
quem critica agentes públicos,
quanto “eventuais excessos cometidos” por manifestantes
que não aceitam o resultado
das eleições presidenciais.
Assinada pelo almirante
Almir Garnier Santos (Marinha); pelo general Marco Antônio Freire Gomes (Exército)
e pelo tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica), a nota divulgada pelas redes sociais
cita a Lei nº 14.197, em vigor
desde 1º de setembro de 2021,
para, veladamente, criticar
decisões judiciais que determinam a retirada de manifestantes que há duas semanas protestam próximo a
quartéis, em várias cidades.
“Não constitui crime […] a
manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a
atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por

Valter Campanato / ABr

Em nota, Forças Armadas também criticam excessos em protestos
meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra
forma de manifestação política com propósitos sociais”,
sustentam os comandantes ao
afirmar que as Forças Armadas estão comprometidas com
a democracia e com a harmonia política e social.
“A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade
deve valer-se dos instrumentos
legais do estado democrático
de direito”, acrescentam os militares, destacando a impor-

tância da independência entre
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com especial
ênfase ao Congresso Nacional,
que os comandantes afirmam
ser o principal responsável
por, de acordo com o “anseios
e pleitos da população”, “corrigir possíveis arbitrariedades
ou descaminhos autocráticos
que possam colocar em risco
o bem maior de nossa sociedade, ou seja, sua Liberdade”.
“Como forma essencial
para o restabelecimento e a
manutenção da paz social,

cabe às autoridades da República, instituídas pelo
povo, o exercício do poder
que “Dele” emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita
observância das atribuições
e dos limites de suas competências, nos termos da
Constituição Federal e da legislação”, sustentam os comandantes, voltando a aludir
ao Artigo nº 142 da Constituição Federal para classificar as Forças Armadas como
instituições “moderadoras”.

Observadores

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também divulgou
uma nota na manhã desta sexta. Segundo a corte, 17 missões
de observadores nacionais e
internacionais que acompanharam as eleições gerais deste
ano já apresentaram seus relatórios, apontando a segurança e a transparência do sistema
eleitoral brasileiro.
Um dos documentos entregues ao TSE é o relatório preliminar que a missão da Organização dos Estados America-

nos (OEA) apresentou em 1º
de novembro, apontando não
ter encontrado nenhuma irregularidade nos testes e nas auditorias que seus observadores
acompanharam.
Embora tenha apresentado
sugestões que os observadores
acreditam que, se adotadas,
servirão para aperfeiçoar o
processo eleitoral brasileiro, a
missão chefiada pelo ex-ministro das Relações Exteriores
do Paraguai, Rubén Ramirez
Lezcano, destacou as iniciativas
já implementadas pela Justiça
Eleitoral a fim de incrementar
a transparência da votação e
da apuração, como a criação
da Comissão de Transparência
das Eleições (CTE) – da qual
participaram representantes
da sociedade civil e de instituições e órgãos públicos, incluindo das Forças Armadas.
Para a OEA, isso permitiu
que, embora realizada em um
“contexto complexo, marcado
pela polarização, desinformação e ataques às instituições
eleitorais”, o processo de votação tenha sido concluído com
sucesso. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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A médica, que carrega no currículo atendimento de grandes personalidades, é de Anápolis. Ela é cardiologista e chegou a ter o nome ventilado para o posto no governo Bolsonaro

A médica goiana cotada para
assumir Saúde no governo Lula

Yago Sales
Ainda é uma incógnita o
nome que poderá assumir o
Ministério da Saúde do governo do presidente eleito Luiz
Inácio Lula da Silva, do Partido
dos Trabalhadores. Mas corre,
ainda que timidamente, o
nome da médica goiana Ludhmila Hajjar. A informação foi
divulgada pelo Poder360, site
especializado em política de
Brasília, dirigido pelo jornalista
Fernando Rodrigues.
A médica, que carrega no
currículo atendimento de grandes personalidades, é de Anápolis. Ela é cardiologista e chegou a ter o nome ventilado

Ludhmila Hajjar é nome indicado por membros do
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal
para compor a pasta de Saúde
na gestão de Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal. A
maneira com que Bolsonaro
tratou a pandemia do novo coronavírus afastou a profissional da proposta.
Ainda conforme o site Poder360, Ludhmila Hajjar é
aposta do Congresso Nacional
e do ministro Gilmar Mendes,
um dos membros que a cotaram no Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Mendes,
a médica também atende o

PUNIÇÕES

ministro Dias Toffoli.
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(Progressistas), é outro que enxerga em Hajjar um bom nome
para a pasta.
Além da goiana, a equipe
de transição tem ventilados nomes como Alexandre Padilha,
Arthur Chioro, David Uip, Humberto Costa, José Gomes Temporão e Margareth Dalcolmo.
A médica não foi o único
nome de goianos que pode assumir ministério a partir de

janeiro no governo de Lula da
Silva. Embora tenha dado algumas declarações nem um
pouco amistosas depois de ter
apoiado a candidatura do petista, o banqueiro Henrique
Meirelles, olha só, que também
nasceu em Anápolis, tem interesse de participar do alto escalão do novo governo federal.
Ludhmila Hajjar já atendeu
os sertanejos Gusttavo Lima e
Leonardo - e a nora dele, a influencer Virgínia Fonseca. Também atende outras cantoras,

como Joelma e Daniela Mercury.
Entre as estrelas da televisão, ela
é médica particular da humorista
Tatá Werneck e até da mãe da
ex-BBB e cantora Juliette.

Transição

Ainda esta semana, o vicepresidente eleito e coordenador da equipe de transição,
Geraldo Alckmin, convidou a
também goiana, a coordenadora nacional do Movimento
Negro Unificado (MNU), Iêda
Leal, para participar da equipe
de Igualdade Racial. Iêda, além
de militante na defesa dos direitos humanos, é professora.
Ela foi presidente do Sintego.
(Especial para O Hoje)

José Cruz / ABr

Ministro Alexandre de Moraes também estendeu a decisão para as vias públicas nas cidades

Moraes amplia ordem de
desbloqueios das vias
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre
de Moraes, ampliou para todo
o Brasil as punições e medidas
tomadas contra manifestantes
e empresas que estejam financiando bloqueio de estradas e
vias públicas em protestos contra o resultado das eleições.
O ministro também estendeu a decisão de desbloqueio
das rodovias também para vias
públicas em cidades. Ele, ainda,
determinou multa aos finan-

ciadores que garantem infraestrutura em atos, considerados antidemocráticos.
Na decisão, Moraes afirma
que a “persistência de atos
criminosos e antidemocráticos em todo o país, contrários
à democracia, ao Estado de
Direito e à proclamação do
resultado das eleições” ele
recomenda a extensão da decisão anterior “em todo o território nacional”.
Apoiadores do presidente

Jair Bolsonaro (PL) interditam
vias por todo o País em protesto ao resultado do 2º turno
da eleição presidencial. Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) venceu o pleito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aplicou,
nos primeiros três dias de
protesto, cerca de R$ 18 milhões em multas. A corporação ainda efetuou 34 prisões
e mapeou mais de 730 manifestantes. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)
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miraNdo a ﬁnal
Pela Copa Verde,
Vila Nova recebe o
Brasiliense e tenta
chegar à decisão
do torneio

Fernando Brito/Vila Nova FC

Breno Modesto
Vice-campeão no ano passado, o Vila Nova tenta voltar
à final da Copa Verde. Para
isso, o time comandado pelo
técnico Allan Aal precisa de
uma vitória contra o Brasiliense, neste sábado (12), no
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Depois do empate
no jogo de ida, o Tigre chega
ao confronto da volta sem nenhuma vantagem.
Contra o Jacaré, o Colorado
contará com o retorno de Allan
Aal à área técnica. Depois de
três jogos de suspensão, o comandante vilanovense volta
a dirigir a equipe vermelha.
Em seu retorno, ele espera
que o Vila Nova tenha mais
intensidade do que apresentou
na ida, já que, diferentemente
da Segundona, a Copa Verde
é um torneio de menor qualidade técnica.
“Precisamos ter um pouco
mais de intensidade. Sabemos
que o jogo vai ser muito difícil
e que é uma decisão. Então,
nós temos que nos preparar e
encarar como uma decisão,
para não correr o risco de sofrer mais do que o necessário.
Então, os jogadores estão cientes, sabendo que a competição
exige algo a mais em relação
ao que foi na Série B, que é
um pouco mais técnica. Esperamos fazer um bom jogo e
conseguir nossa classificação

O zagueiro Rafael Donato espera que a torcida colorada compareça ao OBA e apoie o Tigre
(para a final)”, disse Allan Aal.
Já o zagueiro e capitão do
time, Rafael Donato, falou a
respeito de sua expectativa
em relação à torcida colorada.
Para o defensor, será fundamental que os torcedores
compareçam e lotem o Onésio
Brasileiro Alvarenga, apoiando o Tigre, para que ele se
credencie para disputar o título do campeonato.
“O torcedor é uma peça
fundamental. Nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro
e nos primeiros da Copa Verde, eles compareceram e fizeram a festa. Então, acredito
que não vai ser diferente desta vez. Aproveito para fazer

um pedido especial para que
eles lotem o OBA. É a nossa
“final”, que pode nos credenciar para algo muito melhor
na frente. Peço que a torcida
compareça e nos apoie, porque nós vamos nos dedicar o
tempo todo para conseguir
um excelente resultado”, comentou Rafael Donato.

Histórico

A partida deste sábado (12)
será a décima nona da história entre Vila Nova e Brasiliense. Nas 18 vezes anteriores
em que se enfrentaram, o Jacaré foi quem mais venceu.
Foram oito vitórias do time
candango contra sete do Ti-

gre. Além disso, os clubes empataram em outras três partidas, incluindo a última. Na
quarta-feira (9), no jogo de

ida da semifinal da Copa Verde, empate de 1 a 1 no Estádio
Elmo Serejo, em Taguatinga.
(Especial para O Hoje)

FICHA TéCniCa
Vila Nova x Brasiliense
Data: 12 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: estádio
onésio Brasileiro alvarenga, em goiânia (go). Árbitro: Leonardo
Willers Lorenzatto (mT). Assistentes: Fernanda Kruger (mT) e
gislan antonio garcia da silva (mT)
Vila Nova: Tony; alex silva, rafael donato, Jordan e Willian
Formiga; ralf, sousa e Wagner;
matheuzinho, neto pessoa e
Kaio nunes.
Técnico: allan aal

Brasiliense: edmar sucuri; Jonathan Bocão, railon, gustavo
henrique e aloísio; aldo, Tarta
e zotti; Luquinhas, hernane
Brocador e Tobinha (alvinho).
Técnico: Luan Carlos

APARECIDENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO

Camaleão anuncia primeiros

Cumprindo tabela, Goiás
recebe o São Paulo, na Serrinha

reforços para 2023
Depois de acertar a renovação de contrato do
técnico Moacir Júnior, a
Aparecidense anunciou
suas duas primeiras contratações para a próxima
temporada. Ambas para o
ataque, que perdeu Joãozinho, autor de quatro gols
na Série C e que deixou o
clube. Para o ano que vem
o Camaleão acertou as chegadas de Elielton, de 30
anos, que estava no Altos,
e João Diogo, de 23 anos,
que conquistou o acesso à
Série B com o Botafogo-SP.

Elielton

Natural da cidade de
Monte Alegre, no interior
do Estado do Pará, Elielton, que atua como ponta
direita, começou sua carreira profissional no São
Francisco, do Pará, no ano
de 2012. O atacante também passou por Fast Clube, Guarani, Mogi Mirim,
Tapajós, Remo, Paysandu,
Paraná, Floresta e Altos,
pelo qual atuou em 2022,
marcando sete gols em 41

jogos disputados. Em seu
currículo, Elielton possui
dois títulos conquistados.
Ambos do Campeonato
Paraense. Em 2018 e 2020,
o jogador foi campeão
pelo Papão.

João Diogo

Assim como Elielton,
João Diogo é paraense.
Nascido em Santarém, o
atleta fez base no Cruzeiro
e no Figueirense, pelo
qual estreou como profissional, em 2019. Do clube
catarinense, foi para o futebol ucraniano, onde vestiu as cores do Karpaty.
Quando retornou ao Brasil, voltou para o Figueira.
De lá, passou por CRB,
Remo, URT, Manaus, Caldense e Botafogo-SP, onde
conseguiu o acesso para
a Segundona do ano que
vem. Até aqui, o atacante
tem a Recopa Catarinense
de 2019, com o Figueirense, como o único título
conquistado como profissional. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

AA Aparecidense

Depois de escapar do rebaixamento e de garantir
sua vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, ambos com antecedência, o
Goiás volta a campo pelo
Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela.
Neste domingo (13), diante
do São Paulo, os comandados do técnico Jair Ventura
encerram sua participação
na competição nacional.
Apesar de não possuir mais
nenhuma aspiração dentro do
Brasileirão, Esmeraldino não
entrará relaxado contra o Tricolor Paulista, como afirmou
o goleiro Tadeu, em entrevista
coletiva. Segundo o arqueiro,
a intenção da equipe alviverde
é terminar o ano de 2022 fazendo um grande jogo.
“De forma alguma, vamos
entrar relaxados. Sabemos que
a temporada foi muito pesada.
Foi difícil atingir os objetivos.
Não foi fácil. E, por chegarmos
à última rodada com os objetivos conquistados, é hora de
desfrutar disso que nós conquistamos nesse Campeonato
Brasileiro e, ao lado do torcedor,

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

De acordo com o goleiro Tadeu, o Goiás
quer encerrar bem a sua temporada de 2022
fazer um grande jogo, para encerrar bem a temporada. Esse
é o nosso foco e o nosso planejamento”, disse Tadeu.

Histórico

Goiás e São Paulo se enfrentarão, neste domingo
(13), pela 54ª vez na história.
Com 24 vitórias, o Tricolor
Paulista é quem mais venceu
até aqui. O Esmeraldino le-

vou a melhor em 15 oportunidades. Além disso, os clubes empataram em outros
14 jogos, incluindo o último.
Há quase quatro meses, fizeram um jogo eletrizante
no Morumbi e ficaram no 3
a 3. Na ocasião, Dadá Belmonte, Danilo Barcelos e Pedro Raul marcaram para os
goianos. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

FICHA TéCniCa
Goiás x São Paulo
Data: 13 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: estádio hailé pinheiro, em goiânia (go). Árbitro: marcelo de Lima henrique (Ce). Assistentes: alessandro álvaro rocha de matos (Fifa/Ba) e Luanderson Lima dos santos (Ba). VAR: Wagner reway (pB)

Elielton e João Diogo são os primeiros reforços da Aparecidense para 2023

Goiás: Tadeu; maguinho; Lucas halter, reynaldo e sávio; auremir, matheus sales e marquinhos gabriel (Luan dias); apodi (renato Júnior), pedro raul e diego.
Técnico: Jair Ventura

São Paulo: Felipe alves; rafinha, Ferraresi e
Léo; marcos guilherme, pablo maia, rodrigo nestor, igor gomes e reinaldo; Luciano
e Calleri.
Técnico: rogério Ceni
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Alan Deyvid/Atlético-GO

Segundo Eduardo Souza, o Dragão só se dará por vencido na luta contra o rebaixamento quando a rodada terminar

buscaNdo o improvável
Breno Modesto
Diferentemente do que se
desenhou quando deixou o
gramado do Estádio Antônio
Accioly, na última quarta-feira
(9), após o empate com o Athletico-PR, o Atlético Goianiense
chega vivo à última rodada do
Campeonato Brasileiro. Apesar
da probabilidade ser pequena,
o Dragão ainda sonha com a
permanência na primeira divisão do futebol brasileiro.
Para estar na Série A de
2023, o Rubro-Negro precisa,
além de vencer o AméricaMG, neste domingo (13), fora
de casa, torcer por uma derrota do Cuiabá contra o Coritiba e tirar uma diferença de
gols para o Dourado, que,
hoje, é de seis.
Diante deste cenário, o técnico interino Eduardo Souza
afirma que o Atlético Goianiense vai à cidade de Belo
Horizonte com a expectativa
de vencer, para terminar bem
o campeonato. De acordo com
o comandante, seus atletas
só se darão por vencidos no
fim da rodada.

Precisando de um milagre para não ser rebaixado,
Atlético-GO enfrenta o América-MG, fora de casa
“A nossa expectativa é por
uma vitória, para terminar
bem o campeonato, independentemente do que acontecer.
Nós só vamos nos dar por
vencidos quando tudo estiver
decidido. Sabemos da responsabilidade do jogo para nós
e, também, para o AméricaMG. Mesmo se já tivéssemos
sido rebaixados, iríamos tratar o jogo com o maior respeito possível, até porque queremos terminar bem o cam-

peonato e porque o AméricaMG disputa uma vaga na Copa
Libertadores. Vamos seguir o
mesmo planejamento que tivemos nos últimos jogos” ,
disse Eduardo Souza.

com o restante do grupo. Além
do arqueiro, o zagueiro Wanderson também se queixou de
dores. No entanto, o defensor
seguiu com o restante do elenco
para Belo Horizonte.

Desfalques

América-MG

Para enfrentar o Coelho,
Eduardo Souza não contará
com o volante Gabriel Baralhas,
que está suspenso, e com o goleiro Diego Loureiro, que sentiu
um incômodo e nem viajou

Tentando levar o América-MG à sua segunda Copa Libertadores consecutiva, o técnico Vagner Mancini terá força
máxima para o último jogo
da temporada. Sendo assim,

FICHA TéCniCa
América-MG x Atlético-GO
Data: 13 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: arena independência, em Belo horizonte (mg).
Árbitro: Leandro pedro Vuaden (rs). Assistentes: michael stanislau (rs) e márcia Bezerra Lopes Caetano (ro). VAR: daiane Caroline muniz dos santos (Fifa/sp)
América-MG: matheus Cavichioli; raul Cáceres,
éder, germán Conti e marlon; alê, Juninho e Benítez; everaldo, Felipe azevedo e henrique almeida (gonzalo mastriani).
Técnico: Vagner mancini

Atlético-GO: renan (pedro paulo); dudu, gazal,
Wanderson (Klaus) e Jefferson; Willian maranhão, marlon Freitas e Wellington rato; Luiz Fernando (shaylon), Churín e airton.
Técnico: eduardo souza

o treinador do Coelho deve
manter a mesma base da equipe que atuou contra o Palmeiras, na quarta-feira (9). A única
dúvida é no ataque. Henrique
Almeida e o uruguaio Gonzalo
Mastriani disputam para saber
quem começa jogando.

Histórico

O jogo deste domingo (13)
será o vigésimo da história entre América-MG e Atlético-GO.
Até aqui, o histórico do confronto apresenta bastante equilíbrio. Nas 19 vezes anteriores
em que mediram forças, o Coelho levou a melhor em seis
oportunidades, o Dragão venceu cinco e os clubes empataram em outras oito partidas.
O último encontro entre os
times aconteceu há quase quatro meses. Pela última rodada
do primeiro turno da atual
edição do Campeonato Brasileiro, os mineiros derrotaram
os goianos, em pleno Estádio
Antônio Accioly, pelo placar
de 1 a 0. Na ocasião, Felipe
Azevedo foi às redes e garantiu
o triunfo do América-MG. (Especial para O Hoje)
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Rejeitos, como esterco de vaca, esterco suíno, palha de milho e sabugo são usados para compostagem e transformados em 1,2 mil toneladas de adubo de alta qualidade

Empresa goiana é selecionada
para representar Brasil na COP27
Práticas do negócio foram escolhidas entre 40 projetos nacionais de agricultura sustentável
Vinícius Marques
O mundo vai poder conhecer
o exemplo positivo da agricultura
sustentável praticada por uma
empresa de Goiás, durante a 27ª
Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas de
2022 (COP27). Isso porque o sistema produtivo da Fazenda Jerivá, onde são produzidos milho,
leite, frango caipira, ovos caipira,
suínos e verduras orgânicas vendidos nos restaurantes, empórios
e lanchonetes da tradicional rede
de alimentação goiana Jerivá,
foi o escolhido pelo Banco do
Brasil, entre 40 projetos nacionais
que concorreram à vaga, para
representar o país no Pavilhão
Brasil na COP27.
Na fazenda localizada no município de Abadiânia (GO), a empresa estruturou uma unidade
agrícola focada no reaproveitamento de recursos naturais, de
forma a manter uma produção
integrada e sustentável.
Rejeitos, como esterco de
vaca, esterco suíno, cama de
frango, bagaço de laranja e de
cana, palha de milho e sabugo
e resíduos vegetais, são usados
para compostagem e transformados em 1.200 toneladas de
adubo de alta qualidade/ ano.
Esse material compostado é utilizado para adubar os 150 hectares da Fazenda Jerivá destinados ao cultivo do milho e à
horta orgânica.
O diretor do Jerivá, Fernando
Benko, acrescenta que o produto
que seria descartado como lixo
(mas que é reaproveitado para
compostagem) representa ainda
uma economia anual de 120 toneladas de fertilizantes químicos.
"O que muitos enxergam
como lixo e descarte, nós preferimos ver como oportunidade
e sustentabilidade. A compostagem nos fornece um adubo
de primeiríssima linha que volta
pra terra, nutre a plantação e
garante a altíssima qualidade
dos nossos produtos, como os
queijos, doces e quitandas", conta Fernando Benko.
Além disso, o esterco líquido
(parte líquida retirada do esterco)
da pecuária leiteira e da suinocultura tem como destino o biodigestor, onde ocorre a fermentação e a liberação de biogás
(metano e CO2), que, no gerador,
transforma-se em energia elétrica. O líquido que sobra na usi-

na de biogás ainda é aproveitado
na irrigação da fazenda.
As ações de agricultura sustentável na fazenda tiveram início em 2017. E o volume da produção de adubo e de energia
vem sendo uma crescente. Para
se ter uma ideia, no primeiro
ano, foram produzidas 200 toneladas de adubo. Após cinco
anos, esse resultado foi multiplicado por seis.

Live na COP27

No dia 14 de novembro, às
11h, João Benko Filho, também
diretor da empresa, irá participar de uma live que será transmitida dentro da programação
do Pavilhão Brasil na COP27
para apresentar o exemplo de
sustentabilidade da produção
de alimentos que são utilizados
para fazer comidas que os goianos tanto amam: pamonha,
queijo e doce de leite. A live
poderá ser acompanhada também pelo canal do Sebrae e do
Banco do Brasil no youtube.
"Estamos muito felizes e orgulhosos de termos sido os escolhidos pelo Banco do Brasil
para servir de exemplo de agricultura sustentável para o mundo. Nossa empresa realmente
acredita na sustentabilidade
como caminho para a construção e a garantia de um futuro
viável para todos", afirma João
Benko Filho.

Jerivá

Desde 1975, o Jerivá vem trazendo um pouco mais da roça
para a vida de seus clientes. No
início, era apenas uma loja de
plantas ornamentais. Mas, de
tanto servir café e pão de queijo
aos clientes que viajavam por
ali, acabou se transformando na
parada mais tradicional do caminho Goiânia-Brasília. O nome
foi se tornando referência entre
a clientela e logo a variedade
de lanches também aumentou.
Atualmente, a empresa conta
com produtos próprios, produzidos na agroindústria Jerivá.
São salgados, quitandas, pamonhas, queijos, balas, doces,
amendoim, linguiças, carnes,
ovos caipiras, entre várias outras delícias que podem ser encontradas nos restaurantes, lanchonetes e empórios do Jerivá.
São quatro lojas: duas na BR060, em Abadiânia (uma em cada
direção da estrada, situadas es-

trategicamente para atender os
viajantes); uma no Outlet Premium, em Alexânia; e uma em
Goiânia (Shopping Flamboyant).

COP27

A 27ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27) está em
andamento na cidade de Sharm
el-Sheikh, no Egito. O evento
teve início no dia 6 de novembro
e segue até o próximo dia 18.
(Especial para O Hoje)

Fazenda de
produção de milho,
leite, frango caipira,
ovos caipiras, suínos
e verduras orgânicas,
que vende os itens
nos tradicionais
restaurantes da rede
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Wagner Soares/TJ-GO

Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

Ele foi condenado a 16 anos de prisão pela morte do jornalista

Justiça manda
soltar Maurício
Sampaio dois dias
após condenação
Uma liminar no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO),
determinou a soltura de Maurício Sampaio, condenado
pela morte do jornalista Valério Luiz em 2012. Maurício
deve ser solto ainda nesta sexta-feira (11). A decisão é do
desembargador Ivo Favaro e ocorre apenas dois dias
após a condenação de Maurício. Ele foi condenado a 16
anos de prisão pela morte do jornalista.
“Não é possível extrair conduta do paciente que
indique possibilidade de violação da ordem pública, da
ordem econômica ou que implique em perigo para a
aplicação da lei penal, até mesmo por ter o paciente respondido ao processo em liberdade e comparecido ao julgamento”, diz o desembargador.
O filho do radialista e advogado de acusação Valério
Luiz Filho disse que era esperado um pedido de Habbeas
Corpus devido ao entendimento do judiciário sobre prisão
antes do encerramento dos recursos.
“Isso não significa que a condenação foi invalidada, ou
que a pena não será cumprida. Significa apenas que Sampaio
aguardará seu recurso em liberdade. Obviamente, somos a
favor do cumprimento da pena imediatamente”, disse.
“Mas é só questão de tempo até a decisão soberana
dos jurados ser mantida pelo TJGO, e o condenado voltar
para a cadeia. Nosso foco deve ser um recurso para o aumento das penas impostas, que logo serão definitivamente
cumpridas. Nossa expectativa é que isso aconteça já em
2023”, completou a nota.

A condenação

Maurício Sampaio foi presidente do Atlético Goianiense
e foi condenado por envolvimento na morte de Valério
Luiz junto aos policiais Ademá Figueredo (16 anos de prisão), Urbano de Carvalho Malta (14 anos de prisão) e o
açougueiro Vinícius Pereira Xavier (14 anos de prisão),
que também teriam participado do crime.
Ele é acusado de ser o mandante do crime por causa dos
comentários sobre a diretoria do Atlético-GO, teve, segundo
a decisão, a culpabilidade valorada com propósito de calar a
vítima. “Exerceu sua influência e seu poder econômico
contra a expressão das opiniões do radialista”, declarou. O
juiz fixou 16 anos em regime fechado com prisão imediata.
O júri decidiu ainda que Ademá Figueredo, apontado
como autor dos disparos que mataram Valério, na condição
de policial militar, teria que agir como garantidor da segurança pública, mas usou suas habilidades para matar.
-A conduta se mostrou negativa-, disse o juiz. A pena foi
fixada em 16 anos em regime fechado.
Urbano Carvalho Malta, acusado de contratar o policial
militar, teria contribuído com o crime. O juiz fixou a
pena em 14 anos de reclusão em regime fechado.
Marcos Vinicius foi condenado por atuar na logística
do crime, com 14 anos de reclusão em regime fechado.
Por ele estar fora do país, o nome dele deve ser incluído
na lista vermelha da interpol.

Caminho até a decisão

Além de Maurício Sampaio, os outros quatro réus indiciados pelo homicídio e denunciados pelo Ministério
Público de Goiás (MP-GO) são: os policiais militares Ademá
Figueiredo e Djalma Gomes da Silva, o comerciante Urbano
de Carvalho Malta e o açougueiro Marcus Pereira Xavier.
Na última tentativa de realizar o julgamento, em 14 de
Junho deste ano, o júri foi dissolvido após um dos jurados
passar mal e sair do isolamento para tomar remédio. Sendo
assim o julgamento foi encerrado sem um resultado e um
novo julgamento deve ser feito desde o início, escolhendo
desde novos jurados e ouvindo todas as testemunhas.
Quando os jurados são sorteados, eles precisam ficar
isolados e sem comunicação, não tendo acesso a televisão,
celular e computador, por exemplo.

Processo cheio de recursos

Durante esses anos, vários recursos foram utilizados
pela defesa, – principalmente a de Maurício Sampaio,
acusado de ser o mandante do assassinato – para adiar o
julgamento. Os réus recorreram da pronúncia com
recursos que chegaram ao STJ e STF, que confirmou a decisão. O júri, então, foi marcado para junho de 2020, mas
em razão da pandemia, foi adiado para 14 de março de
2022. Nesta data, o advogado que representava Maurício
Sampaio havia desistido da defesa e, sem um defensor
constituído no processo, ele não poderia ser julgado.
Por isso, o juiz Lourival adiou o júri para 2 de maio,
contudo, os advogados de Maurício Sampaio abandonaram a sessão. Uma nova data foi agendada para o dia 14
de junho, mas um jurado passou mal no segundo dia de
julgamento e, como ele deixou o hotel para procurar
atendimento médico sem comunicar o oficial de justiça,
o juiz, mais uma vez, precisou suspender o júri. (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

| juridica@ohoje.com.br

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

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

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

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

Agravamento de pena

STF mantém efeitos
da lei de incentivo
ao setor cultural

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

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

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

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

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

RÁPIDAS

t

2 5ª Turma do STJ – Em Recurso Especial contra decisão do Judiciário de Goiás, o
STJ decidiu ser incabível, após a decretação das medidas protetivas de urgência
previstas na lei, a adoção de procedimento para que o suposto ofensor tenha ciência
da decisão. (Especial para O Hoje)

Enem: saiba tudo sobre os
documentos necessários
Está chegando a hora decisiva para os estudantes que
vão disputar, por meio do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), uma vaga nas
faculdades e universidades
do país. Nesta reta final, é
muito importante que os candidatos estejam atentos aos
locais onde farão as provas e
aos documentos necessários
para identificação.
O local onde a prova será
feita está no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante.
Os portões serão abertos
às 12h, e o acesso às salas de
exame será permitido até as
13h. Os estudantes terão cinco horas e meia para respon-

der a todas as questões.
É indicado ao candidato
que se programe com antecedência para planejar o
deslocamento, de forma a
evitar atrasos.

Documentos

De acordo com o edital,
para a identificação os participantes devem apresentar
documentos originais, com
foto. Entre as identificações
aceitas estão a Carteira de
Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o
passaporte e a Carteira de
Trabalho, desde que emitida
após 27 de janeiro de 1997.
Nesta edição, serão aceitos
os documentos digitais e-Tí-

tulo, CNH digital e RG digital,
desde que apresentados nos
respectivos aplicativos oficiais. É recomendado ainda
que se leve também o Cartão
de Confirmação da Inscrição.
É preciso estar atento
também ao que é permitido
no local de prova, para não
correr o risco de ser eliminado do exame.
A caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente, é item obrigatório para todos candidatos, inclusive para aqueles que
concorrem ao Enem digital, já
que a redação será feita em
papel e não no computador,
como o restante da prova. (Especial para O Hoje)
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Em setembro, 22 empresas entraram em processo de falência ou de recuperação judicial. No mês de agosto, eram duas empresas nessa situação

Falências crescem e desemprego
é o maior desaﬁo pós-pandemia
No Brasil, foram fechados
mais de 600 mil negócios no 2º
quadrimestre, 11% a mais que os
números do 1º quadrimestre de 2022
Vinícius Marques
Goiás tem registrado recordes no número de empresas
que pediram recuperação judicial. Nem no auge da pandemia tantas empresas chegaram a esse momento em
que não conseguem mais segurar as contas.
Em agosto foram 2 empresas, mas em setembro, chegou
a 22. É uma situação que atingiu o mercado no Brasil de
forma geral, enquanto Goiás sente o efeito cascata da crise
que começou em 2020 e foi agravada pelo aumento geral
dos preços de insumos como alimentos, gás e combustíveis.
Segundo Arthur Bueno, sócio de um grupo especializado
em recuperação de empresas, muitos estabelecimentos precisaram negociar dívidas no início da pandemia e começaram
a lidar com os vencimentos em 2022. “Os empresários tentaram reverter quadros de dificuldade nos primeiros meses
deste ano e aguentaram até o limite, mas se depararam com
a súbita alta geral dos preços e a disparada da taxa básica de
juros, a Selic. O crédito no Brasil está muito ‘caro’. Se as empresas em dificuldade não
conseguem subsídios para
se manterem ‘respirando’,
acabam precisando passar
Com o aumento das
por um processo de recuperação judicial e se esse
taxas de juros e o
processo não for bem exeencarecimento do
cutado para tirar o negócio
da UTI, a morte fatalmente
crédito, muitos
chega”, diz o especialista.
negócios não
Apenas ao longo de
2021, mais de 3,6 mil pedisobrevivem
dos de recuperação judicial
foram concedidos no Brasil, de acordo com a consultoria Serasa Experian.
A Recuperação Judicial é usada por empresas, de todos
os tamanhos, para evitar a falência. O processo permite
que companhias suspendam ou adiem pagamentos e renegociem dívidas, com o objetivo de se manter em atividades e evitar demissões.
Novas normas nos processos de falência e recuperação
judicial são bem recentes e desconhecidas por muitos empresários. A nova “Lei de Falências” entrou em vigor no
dia 23 de janeiro de 2021. As mudanças afetam direitos e
deveres, tanto de devedores quanto de credores.

O primeiro passo para voltar a respirar

Desenvolver uma política de redução de custos e despesas, além de aumentar a eficiência dos processos para
ganho de produtividade, são ações urgentes em empresas
que precisam se recuperar. “Muitos empresários nunca
sentaram para renegociar financiamentos e não sabem
quais são as possibilidades a serem exploradas nesse
campo. O mesmo deve ser feito com os fornecedores. Procurar um profissional com experiência nos processos de
recuperação e reestruturação empresarial pode ser decisivo
nessa hora”, aponta Arthur Bueno. (Especial para O Hoje)

confira os números
DADoS DE GoIáS
2018
Falências decretadas, falências
requeridas e processos de recuperações judiciais
Agosto: 2 casos
Setembro: 3 casos

2019
Falências decretadas, falências
requeridas e processos de recuperações judiciais
Agosto: 7 casos
Setembro: 5 casos

2020
Falências decretadas, falências
requeridas e processos de recuperações judiciais

DADoS Do BrASIl

Agosto: 8 casos
Setembro: 14 casos

2021
Falências decretadas, falências
requeridas e processos de recuperações judiciais
Agosto: 10 casos
Setembro: 1 caso

2022
Falências decretadas, falências
requeridas e processos de recuperações judiciais
Agosto: 2 casos
Setembro: 22 casos
Fonte: Serasa Experian

No segundo quadrimestre de 2022, foram fechadas 603.444 empresas no Brasil, representando aumento de 11,0% nos números de
fechamento de empresas em relação ao primeiro quadrimestre de 2022, além de crescimento de 23,9% em relação ao segundo quadrimestre de 2021.
Inadimplência das empresas no Brasil
Em janeiro de 2022 eram 6 milhões de empresas
inadimplentes no Brasil, com pelo menos um
compromisso vencido e não pago. Em agosto
de 2022 (último levantamento) já eram 6,2
milhões de empresas inadimplentes, 200 mil
a mais, em oito meses. Já as negativadas chegaram a 44,1 milhões de empresas em agosto,
600 mil a mais que em janeiro deste ano, de
acordo com a pesquisa mensal do Serasa.

Reﬂexo da extinção
de algumas
empresas é exposto
nas placas de
aluguéis de salas
comerciais, algo
cada vez mais
comum onde antes
funcionavam ﬁrmas
consolidadas
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Ucrânia avança,
e Rússia relata
fim da retirada
em Kherson
Moscou anuncia ter concluído o recuo de suas tropas da
capital regional sob seu controle desde o início da invasão
A Ucrânia diz ter recapturado das tropas russas
mais de 40 cidades e vilarejos no sul do país. O presidente ucraniano, Volodimir
zelenski, anunciou que 41
assentamentos foram “libertados” dos ocupantes russos.
A Rússia, enquanto isso, diz
ter concluído nesta sexta-feira (11) a retirada de suas
tropas da cidade de Kherson,
no sul da Ucrânia.
“O número de bandeiras
ucranianas retornando ao seu
devido lugar como parte das
operações de defesa em andamento já está na casa das
dezenas”, disse zelenski. Ele
falou de “boas notícias do sul”.
Em Kherson, unidades russas recuaram “para posições
preparadas na margem esquerda do rio Dnipro”, segundo o
Ministério da Defesa russo.
O exército russo anunciou
ter completado sua retirada
do norte daquela região ucraniana, afirmando que “a
transferência de soldados russos para a margem esquerda

ou leste do rio Dnipro terminou”, disse o Ministério da
Defesa russo em comunicado.
“Nenhuma peça de equipamento militar e armas” foi
deixada para trás do outro
lado do rio, acrescentou.
No entanto, Moscou continua a considerar a região ucraniana de Kherson como território russo, mesmo após a retirada de suas tropas. “A região
de Kherson continuará a fazer
parte da Federação Russa”, disse o porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, segundo a
agência de notícias Interfax.
“Esse status é determinado e
consolidado por lei. Não há
mudanças aqui e não pode haver nenhuma”, disse Peskov.
Na quarta-feira, o ministro
da Defesa da Rússia, Serguei
Shoigu, tinha ordenado a retirada da estrategicamente
importante cidade de Kherson e de partes da região de
mesmo nome.

Desconfiança

zelenski reagiu com des-

confiança ao anúncio. “O inimigo não nos dá presentes,
não faz 'gestos de boa vontade”,
alertou, ressaltando que o exército ucraniano procede “com
muito cuidado, sem emoções,
sem riscos desnecessários”. Ele
reiterou a meta da Ucrânia de
“libertar todo o nosso país e
manter o número de baixas o
mais baixo possível”.
A região de Kherson tem
sido alvo há semanas de uma
abrangente contraofensiva
ucraniana.
Para Moscou, a região é
de grande importância estratégica para poder continuar
a ofensiva em direção a Mykolaiv e ao porto de Odessa,
no Mar Negro. Além disso,
Kherson abriga a represa
Kakhovka, que fornece água
para a península da Crimeia,
anexada pela Rússia.
Se Kherson ficar novamente sob controle ucraniano, as
tropas ucranianas poderão
usar artilharia de longo alcance para atingir a Crimeia
diretamente de lá.

Dono do Twitter vende ações da Tesla para “salvar” plataforma

Musk fala em
possibilidade de
falência do Twitter
O caos administrativo
no Twitter alcançou novos
contornos depois que os
principais executivos de
segurança da plataforma
pediram demissão. As saídas ocorreram após um
lançamento turbulento de
novos recursos do aplicativo de mensagens curtas
e gerou um aviso claro
dos reguladores dos EUA.
“A decretação da falência não pode ser descartada”, disse o magnata
Elon Musk em reunião
presencial com os funcionários da sede em São
Francisco, alertando que
a empresa estava gastando
dinheiro perigosamente
rápido. O novo dono do
Twitter também apontou
o fim do trabalho remoto
e que os funcionários devem retornar aos escritórios, sob pena de demissão.
Nesse ambiente de incerteza, vários diretores
da empresa deixaram
seus cargos, incluindo
yoel Roth – que na última
semana figurava como
uma estrela em ascensão
no Twitter e que o próprio Musk citava com frequência em seus tuítes –
e Robin Wheeler.

O perfil de Roth no
Twitter já o identifica como
“ex-chefe de confiança e
segurança do Twitter”. Mas
Wheeler, que desempenha um papel fundamental na relação da plataforma com os anunciantes
e é considerada uma aliada importante de Musk
dentro da empresa, refutou os rumores na quinta-feira: “Ainda estou
aqui”, escreveu.
Roth e Wheeler acompanharam Musk em seus
primeiros passos no Twitter como único proprietário e o ajudaram, por
meio de tuítes que Musk
mais tarde replicou, a delinear uma nova política
de moderação de conteúdo que visava tranquilizar os usuários, mas acima de tudo os anunciantes, a principal fonte de
renda da rede.
Esses dois nomes se somam às saídas de outros
executivos: Lea Kissner,
Damien Kieran e Marianne Fogarty, que passaram
por chefias das unidades
de segurança para usuários e que supostamente
deixaram a empresa nas
últimas horas.

RELATÓRIO

Ministério da Defesa russo disse que terminou a retirada de tropas da margem ocidental do Rio Dnipro

COREIA DO SUL

Policial investigado pelo tumulto
de Halloween é encontrado morto
Um inspetor da polícia sulcoreana que estava sendo investigado por conexão com a
multidão mortal de Halloween
em Seul foi encontrado morto
em sua casa. Ele foi encontrado sem vida por sua família
por volta das 2h45 desta sexta-feira (11), segundo a polícia
sul-coreana, que está investigando as circunstâncias.
A notícia vem depois que
os investigadores invadiram
os escritórios da delegacia de
polícia do distrito de yongsan,
que supervisiona o bairro de
vida noturna de Itaewon,
onde ocorreu o esmagamento.
No que foi um dos piores
desastres do país, mais de
150 pessoas morreram depois
que dezenas de milhares de
festeiros fantasiados comemorando o Halloween invadiram o bairro popular da
vida noturna, muitos deles
ficando presos enquanto as
ruas estreitas entupiam.

Ele foi encontrado sem vida por sua família às 2h45 desta sexta
A raiva pública sobre o
desastre aumentou desde que
surgiu, horas antes da tragédia, membros do público telefonaram para a polícia para
alertar sobre problemas de
superlotação.
As autoridades coreanas
também foram criticadas depois que testemunhas disseram que havia pouca ou nenhuma medida de controle de
multidões em Itaewon na noite
do esmagamento – apesar de
a polícia ter recebido avisos

com bastante antecedência.
Na semana passada, a
Agência de Polícia Metropolitana de Seul disse que os
investigadores invadiram oito
de seus escritórios e apreenderam documentos relacionados a relatórios feitos por
membros do público à linha
direta de emergência 112. As
batidas foram realizadas por
uma unidade especial de investigação criada pela Agência Nacional de Polícia (ANP)
para investigar o desastre.

Zona do euro está
à beira da recessão,
diz União Europeia
A Comissão Europeia
alertou nesta sexta-feira
(11) que a zona do euro
deverá entrar em recessão ainda durante o inverno europeu, no último
trimestre do ano, enquanto a alta nos preços
de energia e alimentos
segue impulsionando um
aumento preocupante da
inflação na região.
Em relatório, o executivo da União Europeia
(UE) apontou que as altas
contas de energia (eletricidade e aquecimento),
impulsionadas pela guerra na Ucrânia e que
atualmente desfalcam o
poder de compra do consumidor, devem prolongar o estado agressivo da
inflação, que deverá chegar a 8,5% neste ano e a
6,1% em 2023.
O crescimento do PIB
da zona do euro para
2022 foi estimado em
3,2%, graças aos primeiros meses fortes do ano.
Mas o relatório prevê que
a produção econômica
deverá despencar nos três
meses restantes de 2022,
assim como nos meses
iniciais do ano seguinte.
Segundo o texto, os altos preços de energia, o
aumento do custo de vida,

as taxas de juros mais altas e a desaceleração do
comércio global “devem
levar a UE, a zona do euro
e a maioria dos Estadosmembros à recessão no
último trimestre do ano”.
Segundo a Comissão
Europeia, “espera-se que
o crescimento retorne à
Europa na primavera
[no hemisfério norte], à
medida que a inflação
gradualmente abrande
seu controle sobre a economia”.
“No entanto, com fortes ventos contrários ainda retendo a demanda,
a atividade econômica
deve ser moderada”: a
previsão de crescimento
da zona do euro para o
próximo ano foi reduzida
para apenas 0,3%, bem
abaixo da projeção de
1,4% que havia sido divulgada em julho.
A Alemanha deverá
ter o pior desempenho
em 2023 – sua produção
econômica está prevista
para encolher 0,6%. A
maior economia da Europa era a mais dependente do gás russo antes
de estourar a guerra na
Ucrânia, e agora está lutando para encontrar alternativas mundo afora.
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Essência

JAzz:

A 5ª edição do Festival Jazz na
Vila une boa música e
gastronomia com um lugar
mágico, de paisagens
exuberantes

Lanna Oliveira
Caminhar pelas ruas de barro
vermelho para conhecer o artesanato local, fazer uma visita a singela
capela do centro, ou registrar os belos paredões pintados à mão distribuídos ao longo da cidade são ótimas
opções para quem deseja mergulhar
na cultura da Vila de São Jorge.
Porta de entrada do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros, o destino
surpreende pela simplicidade e vida
natural exuberante, mas neste fim
de semana ganha mais um atrativo.
A 5ª edição do Jazz na Vila ocorre
até terça-feira (15) em restaurantes,
bares e pousadas locais.
Destino escolhido por quem gosta
de se aventurar por paisagens naturais, a Vila de São Jorge encanta
os turistas. Nesta semana, com a 5ª
edição do Jazz na Vila, não seria diferente. O evento que reúne músicos
goianos e brasilienses, recebe cerca
de 20 artistas como Izabella Rocha,
fundadora e ex-integrante do grupo
Natiruts. O line-up conta ainda com
Tico de Moraes, Bruno Berê, Renato
Segredo, Juninho di Sousa Duo, Marcos Santos Duo, entre outros. A curadoria é do pianista, compositor e
produtor musical Flávio Silva, uma
das atrações do festival.
Os artistas fazem apresentações
em restaurantes, bares e pousadas
da vila e conta com couvert artístico
de R$ 20, sendo o cortejo e o Jam
session gratuitos. “O processo de escolha dos artistas para o festival é
interessante: algumas indicações,
artistas que já participaram de outras edições, novos artistas, sempre
prezando pela qualidade e variedade. Nessa edição teremos uma novidade, que é a realização de uma
‘Jam session’, onde os artistas participantes poderão tocar juntos num
palco ao ar livre”, comenta Flávio.
O cortejo promovido pelo festival
é apresentado neste sábado (12) e
domingo (13) pelas ruas da cidade,
das 15h às 15h40. O momento termina com o trio base: piano, baixo
acústico e bateria, no palco externo

na praça, para uma apresentação
de mais uns 40 minutos. Já a Jam
Session com Flavio Silva Trio ocorre
em um palco aberto para todos os
participantes do festival, nos mesmos dias, às 23h. O evento conta
com apoio institucional da Secretaria
de Cultura e da Prefeitura Municipal
de Alto Paraíso de Goiás.
Os shows estão distribuídos pelos
estabelecimentos Rústico Premium
Grill, Mirante, Palipalan, Luar da
Vila, Manhã de Sol, Paladar Bistrô,
Cozinha do Cavaleiro, Ei Dudu Camargo, Puxadinho do Luar, Na Mata,
Farofa, Santo Cerrado, Cristal da Terra, Flats Suíte, Flats Comfort e Coffee
Shop São Bento. “A Chapada dos Veadeiros é um lugar mágico, de paisagens exuberantes, e a oportunidade
de realizar um festival de música
nesse ambiente é ímpar. Realmente
é muito especial unir música de qualidade, excelente gastronomia aos já
conhecidos atrativos da região: a natureza e a hospitalidade dos moradores e pousadas”, ressalta o curador.

Aproveite a cidade

A pequena Vila de São Jorge localizada a cerca de 266 km de Brasília e 36 km de Alto Paraíso de
Goiás é um lugar que ainda não
perdeu o encanto de interior, mesmo
sendo um lugar de grande fluxo de
turistas por causa das belas atrações
naturais. As ruas do lugar ainda são
de terra e tudo é bem simples. É
possível dar uma volta e conhecer
tudo na vila andando, em alguns
minutos. O destino é um local simples mas que concentra o agito da
região, com bares que viram a noite
com pessoas tocando e cantando.
Se você está de passagem pela
via, há lugares que você não pode
deixar de conhecer. O principal deles
é o Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros. No total são quatro trilhas:
A trilha da Seriema, a mais tranquila;

Cris Andrade

O evento recebe cerca
de 20 artistas, entre
músicos goianos e
brasilienses, que
se apresentam
em restaurantes,
bares e pousadas
da Vila de São Jorge

a Trilha dos Saltos, cujas cachoeiras
são as principais; a Trilha dos Cânions,
com cachoeiras e cânions de pedra;
e a Trilha das Sete Quedas, que consiste em uma travessia de 23 km,
mas só está aberta na temporada de
seca (maio a outubro). Em 2001, o
parque ganha da UNESCO o título de
Patrimônio Mundial Natural.
Na estrada que vai de Alto Paraíso
a São Jorge está o Jardim de Maytrea,
do lado direito da estrada e a vista
do mirante vale a parada. Maytrea

é um termo, que significa aquele
que dominou as Três Mayas, ou as
Três Ilusões, ou os Três Mundos, e
muito utilizado por sociedades esotéricas. O formato das pedras do
Vale da Lua, que fica a 10 km de
São Jorge na direção de Alto Paraíso,
também impressiona. O ponto é uma
das principais atrações da Chapada
dos Veadeiros, e uma das mais exóticas do Brasil.
E por fim, não poderíamos deixar
uma das atrações mais bonitas de
São Jorge de fora, a Cachoeira do Segredo. Ela possui uma trilha bem
complicada de 8 km ida e volta e é
necessário contratar um guia. A cachoeira possui 120m de altura e é rodeada de pura natureza e águas geladas. Diz a lenda que fica maravilhosa
em outubro quando o sol bate no
poço e a deixa iluminada. A pequena
Vila de São Jorge, apesar da simplicidade, vai te encantar. Não perca tempo, vá para curtir o Festival Jazz na
Vila e conhecer as belezas naturais
dos arredores. (Especial para O Hoje)
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Ritmo
envolvente

LIVRARIA
t

Izy Montteiro lança o clipe de ‘Tô
Solteira’, que já é um sucesso no
YouTube e promete agitar os
quatro cantos do País
Elysia Cardoso
Após o lançamento de
‘A Meta Agora é Superar’,
a cantora Izy Montteiro
lançou o clipe de ‘Tô Solteira’, sua nova música de
trabalho que promete agitar o Brasil. O lançamento
já conta com mais de 182
mil reproduções no youTube, e traz o melhor que
a música brasileira pode
oferecer: ritmo, suingue e
uma estética vibrante.
A artista vem com uma
grande novidade, Izy traz
um estilo totalmente diferente de tudo que já gravou
até hoje. Um projeto bacana
de uma música nova, bem
dançante e muita suingada
resgatando um pouco do
sucesso que foi a lambada
e que agora está voltando
com tudo nessa mistura de
ritmos que tem o nosso país.
Segundo a artista, os fãs
podem esperar um trabalho cheio de energia e musicalidade, com a verdadeira essência de Izy Montteiro. “‘Tô Solteira’ é um dos
trabalhos que mais me
identifiquei na questão de
ritmo. Estou me dedicando
para que as pessoas tenham uma boa aceitação
e curtam bastante, pois é
uma lambada porreta pra
curtir tanto nos shows,
como nas rádios, paredões
ou até mesmo naquele som
em casa com os amigos.
Essa música será um sucesso!”, conta a cantora.

11 irmãos. Da família simples e humilde, que se
mantinha com os recursos da roça e uma pequena vendinha, cresceu com
a alma livre e uma vontade muito grande de viver da música.

Após ‘A Meta
Agora é Superar’,
a cantora Izy
Montteiro lançou
o clipe de ‘Tô
Solteira’, nova
música de
trabalho

Zenilda Vilarins Cardozo cursou pedagogia e fez especialização em gestão e supervisão escolar

Reivindicações de
uma criança negra

No repertório de infância, as lembranças do sertanejo com Leandro e Leonardo e Chitãozinho e Xororó. Na MPB, Gil, Bethânia
e Caetano. E, como boa
baiana, ouvia Ricardo Chaves, Netinho e uma infinidade de artistas que nasceram na terra da alegria.
Assim, Izy se recorda da
infância feliz: cheia de amigos e brincadeiras que deixaram saudades, como pelada na rua e bolinha de
gude. No início da adolescência a música entrou definitivamente em sua vida.
O jeito expansivo e a afinação vocal natos. (Especial
para O Hoje)

Inspirada na literatura de cordel, pedagoga Zenilda Vilarins
Cardozo propõe o combate ao racismo desde a infância

Sobre a artista

No interior da Bahia,
mais precisamente em
Santa Inês, cidade localizada há 300 km de Salvador, nasceu Izy Montteiro.
Filha de dona Gói e
Seu zinho da
Venda, cresceu em companhia dos

Segundo a
artista, os fãs
podem esperar
um trabalho
cheio de energia
e musicalidade

Racismo e falta de representatividade são os principais assuntos abordados na
história contada em 'Preta
de Greve e as Sete Reivindicações', obra escrita pela
professora aposentada zenilda Vilarins Cardozo. Com
muitas rimas, inspirado na
literatura de cordel e ilustrações de Tone Ribeiro, o
livro envolve e emociona os
leitores que acompanham
a jornada da protagonista
Pérola Preta, que busca voz
e vez na sociedade.
A partir do tripé Informação, Resistência e Reivindicação, Pérola Preta,
após vivenciar situações de
racismo na escola, nota que
essa prática se estende para
outros lugares e inicia uma
luta pela sua afirmação. Inicialmente ela recorre ao espelho, um presente que recebeu da tia assim que nasceu, pois o objeto tem o poder de confortá-la. Ao não
ter suas dúvidas sanadas,
Peróla resolve buscar respostas, recebe ajuda da professora e une forças para
aliviar suas angústias.
zenilda, que dedicou 34
anos de sua vida à educação,
sentiu-se motivada a começar a escrever quando identificou a ausência de textos
sobre questões sociais para
trabalhar com os alunos em
sala. Este também foi o pontapé inicial que deu origem
ao livro 'Preta de Greve e as
Sete Reivindicações', uma
trama sobre mulheres negras e o pouco espaço que
elas ocupam no poder.
No título da publicação
literária, o termo 'Preta de

CELEBRIDADES

Neymar deve voltar com Bruna
às vésperas da Copa do Mundo
Neymar é um dos
jogadores escalados
para representar a
Seleção Brasileira na
Copa do Mundo de
2022 e parece que vai
desembarcar no Catar em excelente companhia: Bruna Bian-

cardi. Segundo a revista IstoÉ Gente, a
modelo, que está separada do atleta há
três meses, deve
acompanhar o craque
no Mundial. Ainda segundo a publicação,
os dois podem reatar

o namoro ainda esse
ano. Querida entre os
'parças' e os familiares de Neymar, eles
estariam fazendo de
tudo para que Bruna
volte com o jogador.
(Matheus Queiroz,
Purepeople)

greve' é uma licença poética
que a escritora utiliza como
provocação a norma culta
“em greve”. zenilda propõe
chamar a atenção para a
condição da mulher negra
na sociedade e a necessidade de lutar diariamente por
direitos. A ideia da trama
surgiu enquanto ela participava do projeto Força
Substantivo Feminino, que
trabalhava o empoderamento da mulher, com crianças
de 6 a 11 anos. Desta forma,
Pérola Preta dialoga com os
jovens leitores.
zenilda Vilarins Cardozo
acredita que a literatura
deve tocar o coração dos pequenos e que as crianças são
os parceiros perfeitos para
a construção de um mundo
melhor e a escola é o melhor
lugar para se iniciar esse
projeto. 'Preta de Greve e as

Sete Reivindicações' vai de
encontro com os ideais da
autora ao apresentar um cenário real e cotidiano de jovens e adultas negras.

Sobre a autora

zenilda Vilarins Cardozo,
nasceu em 26 de outubro de
1969 na cidade do Gama, no
Distrito Federal. Cresceu em
uma família de 12 irmãos e
com pais que sempre valorizaram a educação e plantaram nos filhos o amor pelos
livros e pela arte. Formouse professora em 1987. Ao
longo da carreira cursou pedagogia e fez especialização
em gestão e supervisão escolar. Sempre gostou muito
de escrever, principalmente
poesia. Atualmente trabalha
com escrita e visita escolas
para falar de uma literatura.
(Especial para O Hoje)
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HORÓSCOPO
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Você vai se sentir capaz de
perdoar e se liberar de questões
densas, que não cabem mais
neste novo ciclo que chega. a
espiritualidade é o seu verdadeiro amigo nesta jornada. Caso
você ainda não tenha criado nenhum movimento para conquistar autoconhecimento.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Uma pessoa especial deseja
falar com você aberta e profundamente sobre sentimentos que
não podem mais ser calados.
amar é uma entrega e pode exigir sacrifícios. Cabe a você, taurino, avaliar o quanto está disposto a se sacrificar para dar
movimento a um projeto a dois.

3

Shoppings de Goiânia abrem temporada de Natal neste final de semana com o bom velhinho em diferentes centros de compras

Festividade de natal
Com a chegada do papai
noel, o passeio das águas
shopping abre a festividade
de natal neste sábado (12).
o espetáculo para a chegada
do Bom Velhinho começa a
partir das 16h, na praça de
alimentação, trazendo na bagagem muita alegria e magia. Logo depois, todos serão
convidados para um percurso divertido por todo shopping, finalizado no trono do
noel, próximo à CVC. Quando: sábado (12). onde: avenida perimetral norte, nº
8.303, setor Fazenda Caveiras - goiânia. horário: 16h.
Magia do natal
a magia do natal já chegou ao Buriti shopping. a
chegada do papai noel acontece neste sábado (12), às
16h. Com entrada gratuita,
a celebração vai contar com
personagens vivos e distribuição de algodão doce, pipoca e balões. o bom velhinho ficará no Buriti shopping até o dia 24 de dezembro, quando será possível o
público registrar o momento
gratuitamente através do
próprio celular ou contratar
o serviço do fotógrafo que
estará disponível no espaço.
as fotos acontecerão por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 13h30 às

21h30 e aos domingos, das
14h às 20h. Quando: sábado
(12). onde: avenida rio Verde, Qd 102/104 - Vila sao
Tomaz - aparecida de goiânia. horário: 16h.

mações estão acessíveis na
página: (@azzureclub). Quando: sábado (12). onde: avenida 136, nº 222, setor marista - goiânia. horário: 13h.
idade: idade: 12 a 17 anos.

Parada de natal
o araguaia shopping está
preparando uma parada de
natal para a chegada do papai noel e a inauguração da
decoração natalina. o grande
evento será neste sábado
(12), a partir das 11h, com
participação gratuita. a magia
da parada de natal terá início
na praça Central do shopping,
com a apresentação da banda natalina e a recepção do
papai noel. em seguida, noel
e os personagens natalinos
vão percorrer os corredores,
convidando o público a fazer
parte dessa grande festa.
Quando: sábado (12). onde:
rua 44, nº 399, setor Central
- goiânia. horário: 11h.

Edição - adota Pet
o passeio das águas
shopping realiza a 19ª edição do adota pet em parceria com a ong santuário
das 13h às 19h deste sábado
(12). a ação acontece na
área externa da praça de
alimentação e reúne cerca
de 40 animais, entre cães e
gatos, que em sua maioria
são sem raça definida, todos
castrados, vacinados e vermifugados. Quando: sábado
(12). onde: avenida perimetral norte, nº 8.303, setor
Fazenda Caveiras - goiânia.
horário: das 13h às 19h.

azzure Club - matinê
a azzure Club acaba de
divulgar uma agenda de
eventos com novidades preparadas especialmente para
os jovens. a casa inaugurou
recentemente um circuito de
matinês, elaboradas com foco
nesse público. neste sábado
(12), a Festa neon matinê
oFF terá a participação do
dJ Low, conhecido por vários
hits na internet. mais infor-

Balé em foco
os participantes do projeto
Balé em Foco vão compartilhar os frutos de suas criações
autorais no sábado (12), a
partir das 18h, no Teatro zabriskie. o trabalho conta com
a realização do Fundo de arte
e Cultura de goiás, e a entrada
é gratuita. a ação também
teve o apoio da escola do Futuro em artes Basileu França
e Centro Cultural UFg. Quando: sábado (12). onde: avenida antônio martins Borges,
nº 121, setor pedro Ludovico

- goiânia. horário: 18h.
Turminha da Liberdade
a Turminha da Liberdade
realiza uma manhã de brincadeiras para conscientizar
sobre doenças respiratórias
neste sábado (12), das 9h às
12h. o evento ocorrerá no
parque Vaca Brava, no setor
Bueno, e tem a parceria da
sociedade goiana de pneumologia e Tisiologia, da Liga
acadêmica de pediatria da
UFg, da associação Comercial e industrial de goiás –
aCieg e o patrocínio da Unimed goiânia. Quando: sábado (12). onde: avenida T10, setor Bueno - goiânia.
horário: das 9h às 12h.
Espetáculo Hacuna
Matata - o Musical
após inúmeras montagens de grande sucesso, a
Companhia de Teatro Carlos
moreira retoma com clássicos
com a mais nova superprodução 'hakuna matata - o
musical'. o espetáculo será
apresentado no próximo domingo (13), em sessão única,
às 17h, no Teatro madre esperança garrido, em goiânia.
os ingressos já estão disponíveis no site mais ingressos
e vão de r$35 a r$70. Quando: domingo (13). onde: avenida Contorno, nº 241, Central - goiânia. horário: 17h.

Paulinho da Viola completa 80 anos
O samba, o choro e o carnaval estão presentes na
vida e no trabalho musical
de Paulinho da Viola. Um
dos mais importantes nomes
da Música Popular Brasileira, o cantor e compositor
completa 80 anos neste sábado, dia 12. Com sucessos
marcantes ao longo da carreira, o artista teve suas 234
obras musicais e 565 gravações analisadas pelo Ecad
(Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).
Nesse levantamento especial realizado pela instituição, 'Foi um rio que passou em minha vida', um dos
seus hits, se destacou. Foi a
música de autoria de Paulinho da Viola mais gravada
até agora e também a mais
tocada nos últimos 10 anos,
nos principais segmentos de
execução pública no Brasil.
A segunda colocação desses
dois rankings musicais ficou
com 'Coração Leviano', outra
canção marcante do artista.
Outro estudo em relação
às obras musicais de Paulinho da Viola revelou as palavras que mais se repetiram
em títulos musicais utilizados por ele. A palavra "amor"
ficou em primeiro lugar com
13 repetições, seguida por
'vida' e 'viver' com 9; 'samba',

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
a comunicação no seu trabalho
segue com resultados inesperados. Você está em vias de realizar
um sonho e a experiência acaba
se apresentando de maneira surreal. não bloqueie o seu crescimento. os efeitos do seu sucesso
vêm da energia que emana.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
acredite no amor e acredite
na realização dos seus sonhos
com a pessoa amada. Canceriano, a vida pede de você conexão
com a sua verdadeira essência.
Quando acessamos esse tipo de
frequência, é quase que impossível voltar à vida como era. por
isso conecte-se ao seu coração.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Veja se é possível perceber
sentimentos que estavam escondidos. é um dia importante
para curar e entender questões
que se mostravam camufladas.
expressar os sentimentos é também entender o seu passado e
como as pessoas próximas influenciam as suas escolhas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
está na hora de curar a relação
com uma pessoa do seu convívio
ou com um parente. Você será
capaz de entender o contexto
profundamente, porque o céu
traz uma conversa e revelações
poderosas. para alguns virginianos, a experiência pode se tratar
de um relacionamento amoroso.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você será capaz de resolver
questões financeiras complexas
do passado, questões que vêm
carregadas de sentimentos e expectativas. Libriano, quem mudou foi você mesmo em relação
a esse dinheiro ou em relação à
sua vocação. Tudo tende a fluir
quando se aprende uma lição.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
não perca a oportunidade
de falar o que sente por uma
pessoa ou em relação a uma experiência pela qual você vem
passando. o céu traz curas significativas para você. haverá a
oportunidade de se conectar a
sentimentos mais profundos e
a conexões que elevam a alma.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
é momento para se despedir
do passado e de ressignificar a
sua jornada. o autoconhecimento
ou uma vivência espiritual são
bem-vindos, porque tudo dependerá de quanto você está conseguindo mudar e renovar a sua
vida familiar. não controle as mudanças: deixe as coisas fluírem.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Uma cura inunda a sua volta
e se reflete diretamente na relação
com parentes ou pessoas do seu
convívio. dá para sentir que as
coisas não serão mais as mesmas.
é exatamente essa nova frequência que nos revela a vida. Foque
em seus sonhos e elabore planos.

;

‘Foi um rio que
passou em minha
vida’ e ‘Coração
leviano’ foram
destaques do
levantamento feito
pelo Ecad

com 7; e 'coração', com 6.
Paulinho da Viola nasceu
no dia 12 de novembro de
1942, no Rio de Janeiro. Nos
últimos 10 anos, o artista
teve mais de 60% de seus
rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Shows, Música
ao Vivo e Rádio.
É importante ressaltar
que Paulinho da Viola recebe seus rendimentos em direitos autorais regularmente

porque faz parte da gestão
coletiva da música no Brasil
ao ser filiado a uma das sete
associações que administram o Ecad (Abramus,
Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC). Além
disso, o artista mantém os
cadastros de suas canções
atualizados para que o Ecad
possa fazer a identificação
de cada uma delas e, em seguida, a distribuição dos valores a que ele tem direito.

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
é essencial que você foque
em sua missão, ampliando as
suas percepções para desenvolver
a sua vocação. Ter dinheiro é muito bom, contudo desenvolver a
sua missão é algo muito maior e
muito mais proveitoso à alma. o
céu lhe dá a oportunidade de assumir um propósito mais elevado.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
é momento para se conectar
com a sua fé e com uma filosofia
de vida baseada no amor profundo da alma. o céu o ajuda a
se conectar com os seus planos.
Uma nova conexão abre novas
portas para o estudo ou para realizar uma viagem importante.
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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 possa
conhecer sua nova família. ela
rapidamente se vê mergulhada

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

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 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.
Adão Negro (Black adam, 2022,
eUa). duração: Black adam. direção: Jaume Collet-serra. elenco: dwayne Johnson, aldis hodge, pierce Brosnan. gênero:
ação, fantasia, aventura. nascido no egito antigo, alter ego
de Teth-adam e filho do faraó
ramsés ii, adão negro foi consumido por poderes mágicos e
transformado em um feiticeiro.

grande inimigo de shazam! nas
hQs, 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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Negócios
A data será
marcada por
promoções nas
lojas de todo o País

Supermercados têm dia
de desconto neste sábado
Abras e Agos anunciam Dia dos Supermercados, que
ocorre no dia 12 de
novembro. A data
será marcada por
promoções nas lojas de todo o País
Cecília Epifânio
A Associação Brasileira
de Supermercados (Abras)
anunciou a criação da mais
nova data do calendário promocional brasieleiro: o Dia
dos Supermercados. Com o
tema “Vamos comemorar
juntos!”, o Dia dos Supermercados será celebrado
anualmente, todo segundo
sábado de novembro, em
todo o território nacional.
Os supermercados irão oferecer, além das ofertas,
ações comemorativas nas lojas espalhadas em todo o
País, que diariamente atendem 28 milhões de pessoas.
“Mais do que apenas um
dia para lembrar dos supermercados, nasce também
uma nova oportunidade para
celebrarmos com o consumidor”, afima o presidente da
Abras, João Galassi. “Queremos que o dia 12 de novembro tenha o tamanho do setor, mesma grandiosidade,
um presente aos consumidores”, destaca.
Para a Abras, a data tem
Shutterstock

potencial para se tornar um
case de sucesso. “Foram muitos
os desafios desde o lançamento
da data, mas, ao mesmo tempo,
é sempre uma alegria constatar a parceria fundamental
das associações estaduais, da
rede de varejo e indústria que
estão com a gente para mais
esta ação”, diz Galassi.
A Associação Goiana de Supermercados (Agos) abraçou
a ideia, momento em que, além
de comemorar a data, poderá

presentear os consumidores.
Para isso, houve um empenho
para mobilizar os associados
a aderirem a causa e trazer
aos consumidores goianos
ações especiais e promoções.
“Tudo isso visa aquecer o
consumo e incrementar a receita das lojas, tendo em vista
que temos a Copa do Mundo
e a Black Friday na última
semana de novembro. Assim
os consumidores podem antecipar as comprar e com a

garantia de preços atrativos”,
diz Gilberto Soares da Silva,
presidente da Agos.
Para o vice-presidente da
Agos, Sirlei Antônio do Couto,
abastecer os lares com segurança e qualidade tem sido
o objetivo dos supermercadistas brasileiros. “Essa data
é um agradecimento à confiança e credibilidade dos
consumidores. É uma grande
oportunidade para o setor
alavancar as vendas e, ao
mesmo, tempo ter o cliente
conosco”, reforça.
A expectativa da Abras e
da Agos é que a adesão chegue a 50% dos supermercados
e cresça nas futuras edições.
Atualmente, no Brasil, as datas de maior impacto para os
supermercados são a Páscoa,
o Dia das Mãe e o Natal.

Dia Nacional dos
Supermercados

No dia 12 de novembro de
1968 foi instituído o Dia Nacional do Supermercado
como marco da aprovação da
Lei nº 7.208, que regulamentou a atividade supermercadista no País. Nesse mesmo
ano foi fundada a Associação
Brasileira de Supermercados

(Abras) e a data passou a ser
motivo de confraternização,
homenagens a parceiros comerciais e da geração de mais
negócios para o setor.
Tradicionalmente, o Dia do
Supermercado é confraternizado pela Abras, que oferece
um jantar de celebração aos
empresários, executivos e outras corporações e entidades.
O encontro tem como intenção
apresentar os resultados, trocar informações com outros
supermercadistas e buscar soluções para os principais desafios. A partir deste ano, a
data passará a ser celebrada
junto com os consumidores.
A Abras encerra o calendário de atividades 2022
com o Dia dos Supermercados. Cinco eventos principais foram organizados durante o ano. O primeiro foi
um jantar em Nova york,
nos Estados Unidos, durante
o evento da NRF, a maior
feira de varejo e inovação
do mundo. Em sequência,
vieram o Smart Market (em
abril), o Fórum da Cadeia
Nacional de Abastecimento
– ESG (junho) e a Convenção
Abras 2022 (setembro). (Especial para O Hoje)

