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Vilmar
lança
sequência
de obras
prefeito de aparecida, nos moldes de
maguito e Gustavo,
busca viabilizar entrega de pontes, viadutos e trincheiras
na cidade. Política 2

Explosão
deixa 6 mortos
em Istambul
Mundo 12

OHOJE.COM

Agro teme perda de
competitividade com
taxação do setor
secretário da aprocana, Joaquim sardinha explicou ao o HoJe que das 37 usinas
goianas, 22 contam com investimentos em outros estados brasileiros. segundo
ele, a perda de competitividade tem estimulado que esses investidores migrem
para outros mercados. projeto, de inciativa do governador ronaldo caiado,
foi enviado à alego na semana passada e tende a ser aprovado pelos deputados
de maioria governista. matéria cria um fundo de investimento em infraestrutura que será abastecido pelos recursos recolhidos junto ao setor. Política 5

Gilson Junio

José Eduardo GibEllo

5 anos da reforma Trabalhista:
racionalização e segurança
Opinião 3

“O dinheiro sai
do agro e volta
para o agro”
Governador ronaldo caiado voltou a defender projeto enviado
à assembleia legislativa que
busca a taxação do agronegócio.
intenção é compensar a perda
bilionária a partir da redução
do icms no estado. Política 5

Variantes da
Covid geram
preocupação

doença reacendeu alerta entre especialistas. Quatro estados brasileiros já registram índices preocupantes. boletim da fiocruz sinaliza
alerta para casos de síndrome respiratória aguda Grave. Cidades 10

Atlético Goianiense cai
para a segunda divisão

Jogando fora de casa, o rubro-negro empatou em 1 a 1
com o américa-mG e não conseguiu escapar do rebaixamento para a série b do brasileiro. Esportes 8

CasO ValÉrIO lUIz

MP vai recorrer da decisão que absolveu Sampaio

a Justiça concedeu liberdade a maurício sampaio dois dias depois de sua condenação a 16 anos de prisão.
integrantes do mpGo afirmam, no entanto, que entrarão com recurso junto ao Tribunal de Justiça. Cidades 11

35 mil recebem
atenção especial
no Enem

Política 6

STF reforça segurança
armada para
ministros da Corte

Política 2

XadrEz

Agronegócio
resiste ao projeto
Fundeinfra e mostra
cascavel no bolso

opção é destinada àqueles que
se enquadram em alguma das
17 condições que dão direito a
recursos de acessibilidade. déficit de atenção representa principal fatia. Cidades 10

Política 2

Esplanada

Lula quer PF
“linha dura” em
seu novo Governo

Setor de serviço
cresce quase
10% em Goiás
dados do ibGe apontam que setor atinge 20ª alta consecutiva
em relação ao mesmo mês do
ano anterior. no acumulado,
crescimento é de 9%. Economia 4

Flordelis é condenada
pelo assassinato
do marido

Política 6

Corpos ‘fora do padrão’ ganham espaço

a modelo bibi Tomais vai ao 'papo xadrez' contar suas experiências
como uma das pioneiras no mercado da moda plus. Essência 14
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Dia do Diabetes
chama atenção para
prevenção da Saúde
Cidades 9
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Sol com algumas nuvens.
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2

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2022

POLÍTICA

Reprodução

Xadrez

Wilson Silvestre |

(62) 99314-0518

Agro resiste ao Fundeinfra
e mostra cascavel no bolso
Licitação milionária busca ampliar proteção já oferecida

STF reforça
segurança
armada para
ministros
os ministros do supremo Tribunal federal (sTf) terão
sua segurança reforçada. a corte abriu uma licitação de
r$ 15,2 milhões para a contratação de 93 seguranças privados que irão atuar em brasília. o contrato será de um
ano, e cada profissional portará uma pistola calibre 380
semi-automática, além de um colete balístico.
um documento do sTf, obtido pela revista oeste, diz
que o segurança terá como dever apoiar os agentes de
polícia judicial e acatar as determinações feitas pelos
profissionais do círculo de proteção da autoridade. ale’m
disso, os seguranças deverão acompanhar as autoridades
e seus familiares em deslocamentos de eventos externos,
isso inclui a condução dos veículos, sempre que for solicitado e mantendo a descrição.
o sTf exige que os profissionais atuem com respeito e educação e, quando solicitado, atendam aos
servidores com atenção, não permanecendo em grupos de conversas com funcionários, visitantes ou
amigos, durante o expediente.
em outubro, a corte acatou um pedido do psb e do pT
e formou maioria para derrubar os decretos do presidente
Jair bolsonaro (pl), que flexibilizaram a aquisição de
armas de fogo e munições por parte da população. o ministro luiz edson fachin, ao votar, entendeu que a posse
de armas de fogo só poderia ser concedida para pessoas
que apresentassem necessidades, sejam elas profissionais
ou pessoais. (Cecília Epifânio, especial para O Hoje)

desde a redemocratização do país que o
agro é um dos setores importantes da economia, mas também é o que mais recebe, direta
ou indiretamente, uma boa cesta de incentivos.
foi dentro dessa lógica política que o governador ronaldo caiado (ub) criou o projeto
do fundo de infraestrutura do estado (fundeinfra). caiado (ub) é um dos expoentes do
agro e sua carreira política foi construída no
setor, por isso ele insiste no projeto fundeinfra.
a nova contribuição terá retorno rápido para
os produtores, afinal, com ela virão novas
rodovias e manutenção adequada das atuais,
garantindo melhores condições de escoamento
da produção e maior competitividade ao
setor. as exportações de matérias-primas
brutas, principalmente soja, geram poucos
tributos aos estados e municípios devido a
lei Kandir. só para ter uma ideia, entre
janeiro e setembro de 2022, as exportações
brasileiras do agronegócio somaram us$
122,07 bilhões. então, o fundeinfra não é
mais um “tributo para tosquiar produtores"
e sim uma contrapartida que, ao final, volta
aos seus bolsos. foi mais ou menos isso que
o governador disse aos donos do pib do agro.
o problema é que, como
diz a sabedoria popular: produtores rurais carregam cascavel no bolso.
nunca enfiam a
mão para contribuir nem
com seus representantes
no congresso.

A era dos protestos

deputados oposicionistas e produtores prometem fazer barulho na quarta-feira (16) em
frente a alego. produtores anunciam tratoraço
e deputados contra o projeto prometem alarido
na tribuna. será de pouco valia pois o governo,
segundo apurado pela xadrez, conta com 30
votos ou mais para aprovar o fundeinfra.

xadrez@ohoje.com.br

Veto a Eduardo Leite...

Há uma resistência dos tucanos paulistas contra a indicação do governador
do rio Grande do sul, eduardo leite para
presidir o psdb nacional. alegam que
ele não teria tempo para viajar pelo país
juntando as penas do que restou dos tucanos. o psdb quer eleger o maior número de prefeitos e vereadores em 2024.
além da falta de tempo, o regime de recuperação fiscal no rio Grande do sul,
deve limitar as tratativas de leite com o
Governo federal. ou seja, teria que ajoelhar para o pT de lula.

... pode ajudar Marconi

na sexta-feira (11), um senador amigo
da xadrez e atento aos bastidores de
brasília, disse que pode cair no colo do
ex-governador marconi perillo (psdb),
a indicação para presidir a sigla substituíndo o deputado federal, bruno araújo.
“mesmo sem mandato, marconi é um
tucano raiz com bom trânsito entre as
correntes do psdb. além disso, é habilidoso”, justifica. a questão é saber se
marconi aceita a dura missão.

George, a vitória

o presidente nacional do pdT, carlos
lupi, comemorou a reversão da decisão
que tornava os 38.336 votos do deputado
dr. George morais anulados sub-júdice. o
sentimento, segundo lupi, é de que “fez-se
Justiça” e o pdT elege um dos 41 deputados
estaduais na próxima legislatura, que seguirá contando com parlamentar pedetista
na alego. a esquerda tem no seu dna a intimidação intelectual.

Policarpo, o breve

sem ter uma agenda relevante, o prefeito
em exercício e presidente da câmara de Vereadores, romário policarpo cumpre roteiro
protocolar. por se tratar de uma função
breve, tem ido até em inauguração de praça.
detalhe: nas fotos divulgadas, só uns gatos
pingados de séquitos sem a presença da população. assim fica complicado passar a imagem de um líder que avance além do mandato
de vereador. (Especial para O Hoje)

Vilmar Mariano lança cronograma
de obras em Aparecida de Goiânia
Wigor Vieira

Prefeito de Aparecida, Vilmarzinho
pretende construir trincheiras
e viadutos, além de finalizar
a massa asfáltica da cidade
Yago Sales
de olho no projeto de reeleição daqui a dois anos, o
prefeito de aparecida de Goiânia Vilmar mariano, o Vilmarzinho, está entusiasmado
com o pacote de obras que
vai asfaltar todas as ruas da
cidade - a segunda mais importante de Goiás.
na esteira do que aprendeu
com maguito Vilela e depois
com Gustavo mendanha - que
deve ficar longe de disputa
eleitoral até 2026 -, Vilmarzinho quer construir viadutos,
trincheiras e pontes em várias
regiões de aparecida. Há previsão de as obras chegarem
na divisa do município com a
capital, no anel Viário e nas
proximidades do Hospital municipal de aparecida (Hmap),
que fica na cidade Vera cruz.
no cronograma de obras,
que devem ser financiadas por
meio de um empréstimo a que
a prefeitura teve êxito por meio
da qualidade do score das contas públicas, estão previstas
obras nos seguintes lugares:
av. bela Vista, divisa com Goiânia (trincheira); centro da cidade, na ligação com o setor

rosa dos Ventos (trincheira);
no final da av Tião Viana, no
anel Viário (trincheira e viaduto); na entrada do Hmap –
Hospital municipal de aparecida (trincheira e viaduto); em
frente ao bretas do bairro cardoso (trincheira e viaduto).
a prefeitura sob a gestão
de Vilmar mariano ainda promete, por meio desse pacotão,
construir um novo parque na
avenida nossa senhora, no
Jardim alto paraíso. os moradores da região vão se surpreender com a inclusão, nesse
parque, de dois espelhosd’água para fazer a felicidade
da meninada do local.
para que a obra seja viabilizada, o município deverá
desapropriar dez famílias
que vivem em residências
nos locais. essas pessoas vão
ser levadas para lugares seguros e com qualidade de
vida mais garantida.
além das obras, a prefeitura deve contratar um serviço de análise de uma empresa de engenharia para encontrar soluções para que o
cidadão aparecidense tenha
certeza de que essas obras tenham custo-benefício.

Na esteira do que aprendeu com Maguito e Gustavo, Vilmar quer construir pontes e viadutos
recentemente, o prefeito
falou sobre a expectativa das
obras: “o sonho de asfaltar
aparecida por completo ainda
não foi concluído porque em
sete meses seria impossível.
faltam 28% da cidade para
ser asfaltada e é uma obra
para dois anos. Temos um
empréstimo que já está na
fase de minuta, que deve chegar nessa segunda-feira (7).
a gente avalia, se estiver tudo
certo assina e remete ao senado federal para ser validado. o projeto já está pronto
para que após o período chu-

voso comecemos a realizar o
sonho das pessoas que fazem
parte desses 28% de receber
o asfalto em suas ruas”.
no último dia 22, a gestão
de Vilmarzinho inaugurou o
eixo leste-oeste 01, que conecta sete bairros da cidade
no sentido leste-oeste. É uma
alternativa para quem está
na Go-040 e precisa pegar a
avenida rio Verde ou o contrário, e para os que estão
no anel Viário e querem chegar mais rápido ao Jardim
Helvécia ou à região do Jardim dom bosco.

essa obra e as previstas
fazem parte de uma estratégia
político-administrativa de Vilmarzinho. ex-vereador, chegou a presidir a câmara. com
histórico de quem não leva
desaforo para casa, mas sem
grandes rusgas, se tornou um
forte nome de garantir a subsistência política de seu antecessor, o ex-prefeito Gustavo mendanha (patriota) que
ficou em segundo lugar à disputa ao governo de Goiás contra a reeleição de ronaldo
caiado (união brasil). (Especial para O Hoje)
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5 anos da Reforma Trabalhista:

racionalização e segurança jurídica
José Eduardo Gibello Pastore
uma lei de natureza trabalhista tem o objetivo
de gerar empregos? não!
iniciamos essa primeira reflexão para desmistificar a ideia de que a lei 13.467/17 nasceu com o
objetivo exclusivo de gerar empregos.
se lei fosse capaz de, sozinha, gerar empregos,
não teríamos um só desempregado no brasil. e,
se acreditássemos nesta premissa de que lei pode
resolver o problema do emprego, poderíamos
concluir que deveria ser revogado o decreto-lei
5.452 de 1943 -- a clT, que prometeu vínculo de
emprego para todos os trabalhadores subordinados e não cumpriu, uma vez que temos 50%
da força de trabalho na informalidade. seria
adequado raciocinar assim? não!
leis trabalhistas se relacionam com os empregos
e podem até ajudar a gerá-los, mas pela via
indireta. ou seja, emprego depende de múltiplos
fatores, principalmente de ordem econômica. É
lógico que um ambiente jurídico seguro, com leis
trabalhistas previsíveis e amistosas ao capital,
com economia aquecida e inflação baixa -- tudo
isso pode ajudar e muito a diminuir o desemprego.
mas lei trabalhista sozinha não é capaz de gerar
emprego; aliás, nem foi este o objetivo da lei
13.467/17, como veremos.
em uma simples leitura desta lei, consegue-se
identificar o que pretendeu: simplificar algumas
normas trabalhistas; racionalizar o processo do
trabalho e trazer segurança jurídica.
esta lei tratou de temas como valoração do
dano moral, que nada tem a ver com o emprego,
justiça gratuita, que nada tem a ver com o emprego,
processo de elaboração de súmulas do Tribunal
superior do Trabalho, que nada tem a ver com o
emprego, e pagamento de custas processuais pelo
reclamante, que nada tem a ver com o emprego.
a reforma Trabalhista veio para racionalizar
algumas normas que, por fim, trouxeram segurança
jurídica para quem contrata empregados e ampliação de direitos para trabalhadores. É o caso
do trabalho intermitente, que antes não era regulamentado, da ampliação de direitos para o trabalho
terceirizado, da regulamentação do teletrabalho
e do mútuo acordo no caso de rescisão do contrato
de trabalho. são exemplos de mudanças que trouxeram vantagens tanto para empregadores quanto

para empregados: para as empresas, segurança
jurídica; para os empregados, ampliação de direitos
e mais proteções.
É certo que a lei da reforma Trabalhista foi
questionada junto ao Judiciário e este é um
processo natural onde existe democracia e liberdade para se questionar inclusive leis.
após cinco anos de vida, vê-se que a lei surtiu
efeito. logicamente que ainda merece alguns ajustes, mas está sendo aplicada e, no geral, foi muito
bem-sucedida, principalmente na proteção e regulamentação do trabalho intermitente, da terceirização e do teletrabalho. o teletrabalho salvou
de fato milhões de empregos e empresas durante
a pandemia, justamente porque já estava regulamentado em 2017.
antes da reforma Trabalhista, o trabalho intermitente era exercido 100% na informalidade.
não havia segurança jurídica para quem contratasse esta modalidade, tampouco qualquer proteção
para o trabalhador. após a reforma, os trabalhadores intermitentes gozam de todos os direitos
da clT e das proteções previdenciárias.
a terceirização, agora permitida na atividade
principal da empresa, dignificou a atividade do
trabalhador terceirizado, que passa a contar inclusive com direitos e condições especiais das
convenções coletivas destinadas para os empregados diretos das empresas, bem como do uso
de refeitório e do ambulatório da empresa contratante. Tudo isso não existia. com isso, a lei
13.467/17 atendeu um clamor dos próprios trabalhadores terceirizados.
Graças à regulamentação do teletrabalho, juntamente com um elaborado plano do Governo federal, que milhões de empregos e empresas puderam ser mantidos durante a pandemia.
a reforma Trabalhista ainda está sendo
ajustada, principalmente pelo supremo
Tribunal federal, mas
também onde a sociedade entender que ela
deve ser aperfeiçoada.
e assim deve aconteJosé Eduardo Gibello
Pastore é advogado e
cer. no mais, tem cumconsultor de relações
prido seu papel de fortrabalhistas
ma magistral.

Por trás da Faria Lima, a
famosa 5ª Avenida Brasileira
Lucas Melo
muito se fala sobre os preços dos imóveis comerciais na faria lima, centro de negócios mais
valorizado da américa latina. entretanto, será
que existe um potencial de valorização nesse
bairro e seus vizinhos, como Vila olímpia, itaim
bibi, entre outros? para entender melhor, decidimos
ir mais a fundo e realizar uma comparação com a
maior referência de negócios do mundo, a famosa
5ª avenida, localizada em nova iorque.
Hoje o metro quadrado de locação na 5ª avenida
está em média 1.100 dólares, enquanto na faria
lima está na faixa de 300 reais, o que equivale a
60 dólares. chegar a uma conclusão com uma
comparação direta seria leviano, mas é notória a
diferença de quase 18 vezes entre os valores.
aprofundando um pouco mais, o pib (produto
interno bruto) de nova iorque é 40% superior ao
de são paulo, ou seja, se levássemos em conta os
dois países teríamos uma diferença de cerca de
dez vezes. no entanto, são paulo representa o
maior centro empresarial brasileiro, já nova
iorque não possui essa mesma comparação em
relação ao território americano. nessa variação
de representatividade entendemos que estaríamos
apresentando uma menor diferença de pib. independente disso, ainda estamos bem distantes da
diferença entre os valores imobiliários.

se levarmos em conta a diferença no custo de
vida, utilizando o índice big mac como referência,
enxergamos que nova iorque é quase duas vezes
mais caro que sp, ou seja, mesmo fazendo ajustes,
as diferenças nos valores imobiliários são bem
substanciais. levando em consideração que a disponibilidade de imóveis está baixa, inclusive a de
terrenos para novos empreendimentos, temos a
certeza da importância das grandes empresas estarem presentes neste importante polo, e no brasil os
preços na faria lima têm, em curto prazo, chances
extremamente baixas de redução, além de uma altíssima probabilidade de valorização. além disso,
os bairros vizinhos da faria lima, como Vila olímpia,
itaim bibi, entre outros, apresentam um grande
potencial de valorização, assim como em nova iorque, recentemente vimos o apartamento mais alto
do mundo à venda por
r$ 984.615 por metro
quadrado. o luxuoso
apartamento tem 1.625
metros quadrados e fica
localizado em frente ao
central park. fica no topo
do edifício residencial
mais alto do globo, o cenLucas Melo é diretor executivo de uma imobiliária
tral park Tower, que osespecializada em imóveis
tenta 470 metros de alde alto e altíssimo padrão
tura e 131 andares.

Faria Lima
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Vem chuva, vai energia
Ô, vida sofrida! Quando o sol está de lascar,
não tem sombra pra refrescar. Quando vem a
chuva, o coitado do goiano fica sem energia em
casa. comida congelada na geladeira? pode esquecer, moço! Vai perder. se depender do retorno
da energia, tem dias que só no dia seguinte a
gente vê luz em casa de novo. Ô, trem custoso!
Roberto Lopes
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Não é possível extrair
da decisão 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 o processo
em liberdade e
compareceu à sessão
de julgamento”
Ivo Favaro, desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), ao
conceder liminar, na sexta-feira (11),
para que o réu Maurício Sampaio,
acusado de mandar matar o jornalista Valério Luiz em 5 de julho de
2012, recorra em liberdade. Na
quarta-feira (9), Sampaio e outros
três acusados de envolvimento na
morte de Valério foram condenados
de 14 a 16 anos de prisão, que foi decretada ao final do julgamento no
Tribunal do Júri.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
acima de tudo uma ativista em defesa dos
direitos humanos e combate ao racismo, a
professora e ex-presidente do sintego iêda
leal foi anunciada como integrante da
equipe de transição do governo do presidente eleito luiz inácio lula da silva (PT). a
notícia agradou da escolha de iêda, que é
coordenadora nacional do Movimento
Negro unificado (MNu), o setor de educação e movimento negro. “Goiás sempre
tem destaque nos profissionais de educação”, comentou o leitor.
Saulo Marciel

M

@ohoje
antes mesmo da campanha ter início, circulou a informação que o comando do Pl
em Goiás retornaria para a deputada federal Magda Mofatto após as eleições. Mais
de um mês após o primeiro turno, a legenda segue nas mãos de Major Vitor
Hugo, deputado federal e candidato derrotado ao governo de Goiás. “Estamos aguardando Valdemar Costa Neto [presidente
nacional da sigla] decidir”, disse a parlamentar reeleita brevemente ao Jornal o
Hoje. “Quem tem que comandar o partido
é o senador Wilder Morais. Tem experiência e por direito conquistado com trabalho
e lealdade”, declarou o leitor.
Eric de Melo Silveira (@ericsilveira.adv)

N

@jornalohoje
a organização das Voluntárias de Goiás
(oVG) fez nesta quarta-feira (9) o lançamento oficial da campanha Natal do bem
2022. até o dia 13 de dezembro, a já tradicional campanha distribui milhares de
brinquedos a crianças em situação de
vulnerabilidade social nos 246 municípios goianos. “as nossas crianças merecem”, afirmou a leitora.
Bru Lemos (@Brulemos6)
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ECONOMIA

Serviço cresce quase 10% em
Goiás no mês de Setembro
Setor atinge 20ª
alta consecutiva
em relação ao
mesmo mês do ano
anterior. No
acumulado de
2022, expansão
alcança 9,1% no
Estado

o setor de serviços em
Goiás registrou alta de 9,4%
em setembro, na série sem
ajuste sazonal, ou seja, na
comparação com o mesmo
mês de 2021, atingindo a 20º
alta consecutiva. os dados
são do instituto brasileiro de
Geografia e estatística (ibGe),
divulgados nesta sexta-feira
(11/11). entre janeiro e setembro deste ano, o volume
de serviços subiu 9,1% em
Goiás. no acumulado de 12
meses, o setor avançou 8,7%.
o crescimento foi puxado por
cinco atividades pesquisadas.
a maior alta ficou por conta
de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio,
que registrou 32% no mês, na
comparação com o mesmo período do ano passado, obtendo
o 19º aumento seguido. com
isto, o setor acumula variação
de 25,5% em 2022 e de 22,1%
nos últimos 12 meses. em seguida, aparecem serviços de
informação e comunicação,
que tiveram alta de 0,9% em
setembro; e, depois, serviços
prestados às famílias, com
peso relevante, frente aos
0,5% de avanço, acumulando
21,7% em 2022, e 20,1% nos
últimos 12 meses.
as atividades turísticas
também registraram crescimento em Goiás, em setembro,
com alta de 1,6% em relação
a agosto deste ano, na série
com ajuste sazonal. Já na com-

A maior alta ﬁcou
por conta de
transportes, serviços
auxiliares aos
transportes e
correio, que
registrou 32% no
mês, na comparação
com o mesmo
período do ano
passado

paração com o mesmo mês
do ano anterior, o setor avançou 6,2%, sendo a 18ª alta seguida. desta forma, o turismo
goiano acumula crescimento
de 22,7% de janeiro a setembro de 2022, e de 21,6% nos
últimos 12 meses. os serviços
profissionais, administrativos
e complementares apresentaram 1% de alta no acumulado
dos últimos 12 meses em razão
de avanços de outubro a dezembro de 2021.
o titular da secretaria de
estado de indústria, comércio
e serviços, Joel de sant’anna
braga, comemora o crescimento. “os serviços goianos

seguem registrando altas no
acumulado do ano e em relação ao ano anterior, e as previsões são positivas para os
próximos períodos, já que temos intensificado os trabalhos em busca de mais crescimento”, declara Joel.

Nacional

no país, o volume de serviços cresceu 0,9% na passagem
de agosto para setembro, quinto resultado positivo seguido.
dessa forma, ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, já que se
encontra 11,8% acima de fevereiro de 2020, e alcançou o

patamar mais elevado da série
histórica iniciada em 2011, superando novembro de 2014.
em relação a setembro de 2021,
o volume de serviços avançou
9,7%, registrando a 19ª taxa
positiva consecutiva.
o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes
e correio exerceu a principal
contribuição positiva sobre o
volume total de serviços
(15,3%). os demais avanços foram registrados em serviços
de informação e comunicação
(6%); profissionais, administrativos e complementares
(6,9%); prestados às famílias
(17,8%) e outros (2,6%).

Experiência brasileira na mudança

Goiás arrecada
R$ 4,3 milhões com
leilões de carros velhos

o uso de soluções baseadas na natureza como estratégia para enfrentar as mudanças climáticas será destaque na programação da 27ª
conferência das nações unidas sobre mudança climática
(cop 27), na próxima quartafeira, 16/11. o painel “Trazendo ações climáticas baseadas
na natureza para as cidades
em tempos desafiadores” terá
apresentações sobre como
intervenções inspiradas no
equilíbrio dos ecossistemas
trazem benefícios à saúde,
ao clima e à natureza. o painel é uma das atrações do
“dia da biodiversidade”, no
11º dia de atividades da cop
27, realizada em sharm elsheikh, no egito.
o painel terá a participação do gerente sênior de economia da biodiversidade da
fundação Grupo boticário,
andré ferretti, que também
é membro da rede de especialistas em conservação da
natureza (recn). ele vai
apresentar ações da aliança
bioconexão urbana, formada
por oito organizações que defendem o uso de soluções baseadas na natureza para enfrentar desafios das cidades
brasileiras. ferretti também

o Governo de Goiás
concluiu todas as fases
dos leilões de veículos
inservíveis para a administração pública estadual. o montante arrecadado com as vendas supera r$ 4,3 milhões. divididos em 15
lotes, os leilões começaram em abril e foram
concluídos em outubro
deste ano, com a oferta
de quase 900 carros. o
valor alcançado superou as estimativas, que
previam o arremate
dos bens por pouco
mais de r$ 1,5 milhão.
os recursos serão
aplicados em áreas prioritárias da gestão estadual. a ação foi programada após a secretaria
da administração (sead)
mapear toda a frota do
Governo de Goiás e classificar a quantidade de
carros para alienação.
com esse trabalho, os
pátios dos órgãos estaduais foram esvaziados,
o que colocou fim a um
cenário de abandono e
gerou economia para o
estado, ao eliminar custos com a guarda dos

climática durante a COP 27

O painel é uma das
atrações do “Dia da
Biodiversidade”, no
11º dia de atividades
da COP 27

apresentará no painel a Grande reserva mata atlântica,
iniciativa multi-atores de conservação e desenvolvimento
social, econômico e ambiental
em mais de 2 milhões de hectares de áreas naturais con-

tínuas e remanescentes do
bioma presentes em 60 municípios de santa catarina,
paraná e são paulo.
o evento faz parte da programação oficial da cop27 e
deve mostrar como a escassez
hídrica, enchentes, o desaparecimento da biodiversidade,
problemas de saúde e o avanço do nível do mar podem
ser enfrentados considerando
a natureza como parte da solução, gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos
para as comunidades.

automóveis.
a ação evidencia a
responsabilidade do governo com o patrimônio
público. “esses resultados demonstram a eficiência de se manter um
controle efetivo de tudo
que o estado possui,
principalmente para evitar aquisições e despesas
desnecessárias. É inteligente que a gestão venda esses bens em desuso,
considerando que os recursos serão convertidos
em mais investimentos
para população”, pontuou o secretário da administração, alexandre
demartini.
um novo levantamento de bens inservíveis para administração
está em andamento, o
que possibilitará novas
rodadas de leilões de
veículos. nesse processo, cada carro da frota
é classificado como sucata, para veículos cuja
recuperação é inviável,
ou como antieconômico,
caso daqueles que apresentam custo de reparo
superior a 40% do valor
de mercado.
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Agro teme perda de
competitividade com taxação
Reprodução

"Hoje, das 37 usinas
goianas, 22 delas
têm investimentos
em outros estados.
A perda de
competitividade tem
estimulado que elas
invistam em outros
mercado em
detrimento do
mercado goiano", diz
Joaquim Sardinha,
secretário da
Aprocana

o setor ainda se encontra envolto em dúvidas quanto ao
direcionamento de políticas
públicas nacionais. sabemos
da necessidade de se investir
em infraestrutura no estado,
e que é importante não só
para os produtores quanto
para todos os setores em geral.
no entanto, não é momento
de se pensar em mais custos,
é preciso pensar em mais estímulos para produção."

Manifestação

Francisco Costa

Matéria, que tramita na Assembleia Legislativa, prevê criação de fundo de investimento para o setor

desde o anúncio que o governo de Goiás taxaria os produtores do agronegócio em
até 1,65% por causa das perdas de arrecadação decorrentes do teto do icms, medida
do governo federal, entidades
do agro passaram a se organizar não só para repudiar o
ato, mas também para tentar
impedir a aprovação na assembleia legislativa de Goiás
(alego). a proposta, que já
está na alego, deve passar
pela comissão de constituição
e Justiça (ccJ) nesta semana.
na avaliação dos grupos, haverá perda da competitividade no estado.
de acordo com a proposta,
a incidência será para os produtores de milho, soja, canade-açúcar, carnes e minérios.
a taxa terá como destino um
fundo para infraestrutura do
estado a ser usado para construção e pavimentação de vias,
além de outras coisas relacionadas. o deputado estadual
Talles barreto (união brasil) é
o relator do projeto. segundo
ele, a taxação é facultativa,
mas quem optar por não recolher e tiver benefícios fiscais
do governo irá perdê-los.
a associação dos fornece-

dores de cana de Goiás (aprocana-Go) explica que o etanol
goiano já sofre com a competitividade, se comparado a
mato Grosso, mato Grosso do
sul, minas Gerais e são paulo.
"Hoje, das 37 usinas goianas,
22 delas têm investimentos
em outros estados. a perda
de competitividade tem estimulado que elas invistam em
outros mercado em detrimento do mercado goiano", diz
Joaquim sardinha, secretário
da aprocana.
de acordo com ele, mato
Grosso e mato Grosso do sul,
por exemplo, possuem maiores
incentivos fiscais que Goiás.
além disso, cita o icms do etanol do estado é maior: 14,17%.
ele cita minas Gerais (9,23%);
mato Grosso do sul (11,3%) e
são paulo (9,56%). ainda conforme ele, um estudo para evidenciar essa falta de competitividade com os concorrentes
já está em elaboração.
a associação também uma
das que conversa com deputados estaduais, a fim de tentar
impedir a aprovação. a missão,
contudo, é árdua, já que basta
maioria simples para passar o
projeto. o quórum para iniciar
a votação é de 21 de parla-

mentares.
desta forma, por meio de
nota, a aprocana declarou que
“o momento atual é de muitas
incertezas para o agronegócio
brasileiro” e a criação desta
contribuição "vai na contramão das necessidades que o
estado e os municípios demandam para se tornarem mais
competitivos, posto que, os produtores rurais já pagam uma
alta carga tributária e se esforçam diariamente para manterem seus negócios".
a nota cita, ainda, "restrições" enfrentadas pelo segmento, como "alta de juros cobrados
pelas instituições financeiras,
falta de crédito no mercado,
aumento sucessivo no preço
dos combustíveis" e mais.
do mesmo modo, a associação dos produtores de soja
e milho de Goiás (aprosojaGo) afirma que um aumento
de tributos no setor produtivo
impactará diretamente a população. "mais tributos elevarão o custo de produção
dos alimentos que, automaticamente, vão chegar mais
caros aos supermercados. elevação de custos nos grãos
também se reflete imediatamente nas cadeias pecuárias,

que utilizam, principalmente,
soja e milho na alimentação
animal. convém lembrar o
uso de derivados da soja em
diversos produtos industriais,
farmacêuticos e no biodiesel,
por exemplo."
além disso, afirmam que
não esperavam a atitude do
governador ronaldo caiado
(união brasil), porque ele, em
outras oportunidades, "se mostrou contrário à tributação do
setor agropecuário justamente
por compreender as consequências disso".
a posição é a mesma da
federação da agricultura e
pecuária de Goiás (faeg). "a
realidade do campo requer
cautela, uma vez que os custos
de produção têm se elevado
cada vez mais e os produtores
dos diversos segmentos da
agricultura e pecuária têm lutado para não operar no prejuízo. com isso, uma taxação
a mais poderia inviabilizar o
setor agropecuário, gerando
índices de desemprego e
freando o desenvolvimento
tão necessário para a sociedade, o estado e o país."
e ainda: "além do constante risco climático que atinge
todas as atividades produtivas,

para tentar impedir a aprovação da matéria, o deputado
paulo Trabalhou convocou produtores rurais, lideranças e
população em geral para uma
manifestação na porta da alego, em Goiânia, na próxima
quarta-feira (16). aos ruralistas,
o parlamentar solicitou a presença de tratores e caminhões
para o que chamou de "tratoraço". o evento está previsto
paras às 10h.
em entrevista ao programa
Hora H do agro, e Jovem pan
news, na última sexta-feira
(11), caiado tentou amenizar
a situação. sobre a criação do
fundo de infraestrutura do estado (fundeinfra), o governador explicou que os recursos
arrecadados com a nova contribuição do setor agropecuário
vão retornar imediatamente
aos produtores rurais, em forma de investimentos em manutenção e pavimentação de
novas rodovias, garantindo
melhores condições de escoamento da produção e maior
competitividade ao setor.
“É algo que está sendo, em
um primeiro momento, recebido como contribuição e imediatamente será transferido
para o setor em rodovias, pontes, viadutos, aquilo que é necessário nessa área. agora, não
querer contribuir para ele mesmo? não contribuir para ter
rodovia asfaltada na porta dele,
para ter ponte onde ele possa
atravessar? o dinheiro sai do
agro e volta para o agro em
forma de rodovia”, disse. (Especial para O Hoje)

CAIADO SAI EM DEFESA DO TEXTO

“O dinheiro sai do agro e volta para o agro”
ao falar sobre a criação do
fundo de infraestrutura do estado (fundeinfra), o governador ronaldo caiado explicou
que os recursos arrecadados
com a nova contribuição do
setor agropecuário vão retornar imediatamente aos produtores rurais, em forma de
investimentos em manutenção
e pavimentação de novas rodovias, garantindo melhores
condições de escoamento da
produção e maior competitividade ao setor. caiado falou
sobre o projeto, que está em
tramitação na assembleia legislativa, ao programa Hora H
do agro, e Jovem pan news.
o fundeinfra surge da necessidade manter e ampliar os
investimentos na infraestrutura do estado em momento
de queda brusca na arrecadação com a alteração na alíquota
de icms dos combustíveis. “É
algo que está sendo, em um
primeiro momento, recebido
como contribuição e imediatamente será transferido para
o setor em rodovias, pontes,
viadutos, aquilo que é necessário nessa área. agora, não
querer contribuir para ele mes-

Reprodução

Para governador, fundo surge da necessidade de manter e ampliar os investimentos na infraestrutura
em momento de perda de arrecadação com a alteração na alíquota de ICMS dos combustíveis
mo? não contribuir para ter
rodovia asfaltada na porta dele,
para ter ponte onde ele possa
atravessar? o dinheiro sai do
agro e volta para o agro em
forma de rodovia”, ponderou
o governador.
“em 2019, quando peguei
o estado em crise fiscal, para
aprovar o rrf (regime de
recuperação fiscal) exigiram
de nós que tributássemos em

14,25% o aposentado que recebia salário. essa foi a condição para que Goiás deixasse
de pagar r$ 3 bilhões (de dívida) por ano para o governo
federal e passasse a pagar
r$ 480 milhões. durante todos esses anos, eu venho segurando essa conta. será que
nesse momento em que enfrentamos mais uma crise,
uma queda de r$ 5 bilhões

na arrecadação do estado,
na única hora em que o setor
foi solicitado, uma contribuição que não vai passar de
1,65% é motivo para tanta
inquietude?”, questionou o
governador.
caiado lembrou, ainda, que
a contribuição para o fundeinfra está sendo criada de
forma optativa, de forma que
o produtor tem a opção de

não pagar. “ninguém está tributando o setor agropecuário,
isso é uma contribuição. se
ele resolver sair do benefício
fiscal que o estado vem concedendo a ele, então ele não
tem de pagar essa contribuição ao fundo”, explicou.
a apresentadora Kellen severo questionou o governador
sobre a garantia de que a contribuição do setor agropecuário será de fato investida na
infraestrutura para o produtor. “Tenho mais de 30 anos
na política, sou homem cumpridor de palavra e de compromisso. as pessoas já me
viram governar e legislar”,
respondeu caiado ao garantir
a destinação dos recursos. o
governador ainda citou que
o projeto de lei enviado à alego assegura que a contribuição do agro nem sequer entra
no Tesouro estadual, vai direto para o fundeinfra e terá
uma prestação de contas mensalmente a um conselho formado por um representante
do setor rural, outro da controladoria Geral do estado e
outro do governo. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)
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Sem PF amiga

Ex-deputada foi considerada responsável por planejar o homicídio

Flordelis é
condenada
por assassinato
do marido
a ex-deputada federal flordelis dos santos foi condenada no último domingo (13/11) a 50 anos e 28 dias
de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato do ex-marido, o pastor anderson do carmo. o
crime ocorreu em junho de 2019, na casa da família,
em niterói, na região metropolitana do rio de Janeiro.
o Tribunal do Júri de niterói considerou a exdeputada culpada pelo homicídio triplamente qualificado,
que recebeu os agravantes de motivo torpe, emprego
de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da
vítima. anderson foi morto a tiros ao chegar em casa
de carro, na noite do dia 16 de junho.
o crime teria sido motivado porque a vítima mantinha
rigoroso controle das finanças familiares e administrava
os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento
privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada em
detrimento de outros membros da família, que somava
mais de 50 filhos, entre biológicos, adotivos e afetivos.
o mprJ apontou flordelis como a responsável por
planejar o homicídio do então marido, convencendo o
executor e os demais acusados a participarem do crime.
as investigações indicaram que a ex-deputada financiou
a compra da arma usada e avisou sobre a chegada da
vítima no local em que foi executado a tiros.
a defesa afirma que a condenação ocorreu “apesar
de não haver provas” e garantiu que recorrerá. (ABr)

o presidente eleito lula da silva (pT) pretende ter no seu novo Governo uma polícia
federal linha-dura contra crimes, sem exceções e blindagens de amigos do palácio. com
informes de ingerência do presidente Jair
bolsonaro na polícia – o ex-ministro sergio
moro já confirmou – lula quer abrir as investigações travadas contra aliados do presidente e de sua família. Há casos de delegados
afastados apenas por tentativa de apurar
desmandos. Hoje foragido, com vistas grossas
da atual pf, o blogueiro allan do santos deve
ser detido nos estados unidos, cumprindo
mandado expedido pelo ministro alexandre
de moraes (sTf). serão retomadas dezenas
de investigações engavetadas contra madeireiros e pecuaristas na amazônia legal. lula
vai nomear o delegado andrei passos para
diretor-geral da pf. o segundo no escalão
deve ser o delegado rodrigo Teixeira. andrei
é conhecido dos petistas desde que comandou
a segurança das olimpíadas. atualmente é o
chefe da segurança de lula.

Conselho de Ética

não vai
ser fácil o
mandato de
bolsonaristas na próxima legislatura. Hoje, o
conselho de
Ética da câmara
em
brasília está
travado por
governistas,
mas a composição deve se inverter. pT, psol,
rede negociam a retomada do comando do
conselho. atualmente, há 25 denúncias contra
deputados na gaveta, sem qualquer andamento.
a maioria das representações é contra eduardo
bolsonaro (7), carla Zambelli (2) e bia Kicis
(2). Zambelli, que empunhou uma arma na
rua na véspera da eleição ao perseguir um
manifestante, já é cercada pelo sTf e será o
principal alvo da oposição.

“Fascistas” na pista

ao julgar um pedido da concessionária das rodovias integradas do sul
para desbloquear três trechos de estradas gaúchas, o juiz federal substituto
carlos felipe Komorowski não se conteve ao final do despacho: citou tempos
estranhos e chamou de nazistas e fascistas tais manifestantes.

Agora é Mais Bolsa

a bancada do pT estava tão confiante na eleição de lula da silva para
presidente que se articulou, há meses,
e abriu o caminho para renomear o
programa auxílio brasil batizado pelo
presidente bolsonaro. os deputados
protocolaram o pl 2315/22 dia 19 de
agosto, titulando o auxílio de “programa mais bolsa família”. com r$
600 previstos, evidente.

À paisana

a administração de silvinei Vasques
na polícia rodoviária federal, prestes
a se encerrar em alguns meses, não
será marcada apenas pela leniência dos
policiais com caminhoneiros que bloquearam muitas rodovias. a prf tentou
abrir adidâncias em embaixadas do
brasil. para quê, ninguém entendeu.
mas emplacou um cargo em Washington. a assessoria da polícia nega que
haja adidâncias, mas confirma alguns
cargos no exterior.

Chalita e França

cupido da aproximação de lula com
Geraldo alckmin, o professor Gabriel
chalita tem endereço certo na esplanada: o ministério da educação. ciente
disso, fernando Haddad tenta se cacifar
para o ministério da fazenda. rifado
pelo pT na disputa em são paulo, márcio
frança, senador eleito e nome mais
forte psb em brasília, não será esquecido. lula ofereceu a ele um ministério
de infraestrutura ou o de cidades, que
será recriado. (Especial para O Hoje)

Prazo para emendas ao Orçamento
de 2023 termina nesta segunda-feira
Reprodução

Novo cronograma
prevê a votação
da proposta
orçamentária no
plenário do
Congresso no dia
16 de dezembro
Luan Monteiro
Termina nesta segundafeira (14/11) o prazo para
que parlamentares, bancadas
estaduais e colegiados permanentes da câmara dos deputados, do senado federal
e do congresso nacional
apresentem emendas ao projeto de lei orçamentária
(loa) de 2023.
na terça-feira (8/11), a comissão mista de orçamento
aprovou suas próprias emendas que agora serão agora
analisadas pelo relator-geral
do orçamento, senador marcelo castro (mdb-pi). pelo
novo cronograma para a tramitação do ploa, divulgado
nesta quinta (10/11), o relator
deve apresentar seu parecer
preliminar até sexta-feira desta semana (18/11).
o relatório geral será publicado até 7 de dezembro e
votado até o dia 12 na comissão de orçamento. a votação
no plenário do congresso nacional está prevista para o dia
16 daquele mês.

Relator deve apresentar seu parecer preliminar até a próxima sexta-feira, 18. Documento deve ser publicado até 7 de dezembro
no último dia 10 de novembro, o HoJe mostrou que a comissão de constituição e Justiça
(ccJ) do senado havia aprovado
nesta suas emendas ao projeto
da lei orçamentária de 2023
(pln 32/2022). no valor de r$
400 milhões, as sugestões seguem para análise da comissão
mista de orçamento (cmo).
segundo o relator na ccJ,
mecias de Jesus (republicanos-rr), na divisão dos recur-

sos, r$ 100 milhões devem ser
empenhados para “políticas
de segurança, prevenção e enfrentamento à criminalidade”,
do ministério da Justiça e segurança pública. o reforço nessa rubrica foi sugerido por 15
parlamentares.
por sugestão de três senadores, a área de segurança
também deverá receber r$ 100
milhões para a “promoção da
política nacional de Justiça”.

Valor idêntico deve ir para “articulação de política pública
sobre drogas V”, destinação
sugerida por 13 senadores.
a expectativa é de que a
proteção e defesa do consumidor receba mais r$ 100 milhões. no total, foram feitas
123 sugestões de emendas relativas a programações orçamentárias para financiar políticas públicas foram feitas.
“Todas as indicações exi-

bem inegável mérito. contudo,
dada a restrição quantitativa,
selecionamos, como critério
primordial, programações orçamentárias com bom número
de indicações pelos parlamentares, alinhadas às prioridades
das políticas públicas a cargo
dos órgãos afins às competências desta comissão”, ressaltou
o relator mecias de Jesus. (Com
informações da Agência Câmara de Notícias)
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espírito readquirido
Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Após classificação
à final da Copa
Verde, Allan Aal diz
que Vila Nova
readquiriu
“espírito de
decisão”
Breno Modesto
no último sábado (12), o
Vila nova se classificou para
sua segunda final consecutiva
de copa Verde. Jogando em
casa, o time comandado pelo
técnico allan aal, que voltou
à beira do campo depois de
três jogos de suspensão, derrotou o brasiliense por 2 a 1,
no jogo de volta da semifinal
da competição regional, e se
garantiu na decisão do torneio, que será contra o paysandu, que eliminou o são
raimundo-am.
após o fim da partida, o
comandante vilanovense falou
a respeito da atuação de sua
equipe. de acordo com allan
aal, o colorado iniciou o confronto contra o Jacaré com
uma intensidade muito boa e
oscilou pouco durante os 90

No sábado (12), o Colorado derrotou o Brasiliense por 2 a 1 e se classificou para a final da Copa Verde
minutos. na visão do treinador,
seus comandados adquiriram
novamente o espírito de decisão que terminaram a série b
do campeonato brasileiro.
“iniciamos (o jogo) numa
intensidade muito boa e oscilamos pouco durante a partida.
É óbvio que o desgaste, pelo
final da temporada, acaba aparecendo, principalmente naqueles atletas que possuem

uma minutagem maior. isso
ficou muito claro. mas mantivemos um espírito de importância do jogo, espírito de decisão, de partida única. poderíamos até ter saído com o placar um pouco mais elástico.
Tivemos um gol mal anulado,
que deixaria a partida em 3 a
1. mas o mais importante é
que adquirimos novamente
esse espírito competitivo, que

sempre foi a nossa identidade”,
disse allan aal.
sobre a decisão da copa
Verde, contra o paysandu, que
será no serra dourada, no próximo sábado (19), às 19h, allan
aal afirma que espera que o
torcedor colorado esteja alegre,
diferentemente do que aconteceu em sua chegada ao clube,
quando o mesmo também jogava na maior praça esportiva

CAMPEONATO BRASILEIRO

CAMPEONATO GOIANO

Isabela Azine

FGF divulga
tabela do Goianão
depois da realização do
conselho técnico da próxima
edição do campeonato Goiano,
a federação Goiana de futebol
(fGf) divulgou a tabela da
competição estadual. na noite
da última sexta-feira (11), a
entidade revelou o calendário
dos clubes no torneio, que começa no dia 11 de janeiro. Já
na primeira rodada, um clássico. no dia 12, no oba, o Vila
nova enfrentará o Goiânia,
recém-promovido à elite.

mas a abertura do Goianão
acontecerá em inhumas e em
iporá. no Zico brandão, a pantera, campeã da divisão de
acesso, recebe o anápolis. Já
o ferreirão, o lobo Guará encara o morrinhos. Goianésia
x crac e Goiás x aparecidense
completam o primeiro dia do
campeonato. no dia seguinte,
o Grêmio anápolis duela contra o atlético, no Jonas duarte.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
O goiano Luciano marcou um dos gols do São Paulo contra o Goiás

1ª rodada do Goianão de 2023

Em último jogo de 2022,
Goiás é goleado na Serrinha

11/01 - Quarta-feira

inhumas x anápolis
15h30 – Zico Brandão (inhumas)
iporá x morrinhos
15h30 – ferreirão (iporá)
Goianésia x crac
20h30 – Valdeir José de oliVeira (Goianésia)
Goiás x aparecidense
20h30 – hailé pinheiro (Goiânia)

12/01 – Quinta-feira

Grêmio anápolis x atlético
20h30 – Jonas duarte (anápolis)
Vila noVa x Goiânia
20h30 – onésio Brasileiro alVarenGa (Goiânia)

Série a
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

de Goiás e não era bem quisto
por parte dos torcedores, magoados com a situação que o
time vivia na segundona.
“o que nós esperamos do
torcedor é alegria. iniciamos
nosso trabalho com a torcida
presente, mas com uma atmosfera pesada. o torcedor
estava magoado, chateado. e
com razão. mas conseguimos
reverter isso. esse alinhamento com o torcedor faz o Vila
nova muito mais forte do que
era. não tenho nenhuma dúvida. então, esperamos que
isso continue. É claro que,
quando não se ganha, a frustração do torcedor é, praticamente, igual à nossa. e nós
entendemos isso. mas, sempre
que criamos essa energia dentro e fora de campo, nossa
equipe foi diferente. não só
pelo nosso trabalho e pelo
trabalho dos jogadores, mas,
sim, pelo entendimento do
torcedor de que ele é o ‘combustível’ maior. não é o torcedor que tem que nos contagiar. somos nós que temos
de contagiá-los. a cobrança
existe, mas, quando um time
de massa cria uma identidade entre time e torcida, é
muito difícil de ser batido
dentro de casa”, finalizou
aal. (Especial para O Hoje)

times

P

J

V

Palmeiras
internacional
Fluminense
Corinthians
Flamengo
athletico
atlético-MG
Fortaleza
São Paulo
américa-MG
Botafogo
Santos
Goiás
rB Bragantino
Coritiba
Cuiabá
Ceará
atlético-Go
avaí
Juventude

81
73
70
65
62
58
58
55
54
53
53
47
46
44
42
41
37
36
35
22

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

23
20
21
18
18
16
15
15
13
15
15
12
11
11
12
10
7
8
9
3

E
12
13
7
11
8
10
13
10
15
8
8
11
13
11
6
11
16
12
8
13

D

GP GC SG AP%

3
5
10
9
12
12
10
13
10
15
15
15
14
16
20
17
15
18
21
22

66
58
63
44
60
48
45
46
55
40
41
44
40
49
39
31
34
39
34
29

27
31
41
36
39
48
37
39
42
40
43
41
53
59
60
42
41
57
60
69

39
27
22
8
21
0
8
7
13
0
-2
3
-13
-10
-21
-11
-7
-18
-26
-40

71
64
61
57
54
51
51
48
47
46
46
41
40
39
37
36
32
32
31
19

o Goiás se despediu da temporada de 2022 sendo goleado.
Jogando na serrinha, o time
comandado pelo técnico Jair
Ventura perdeu para o são
paulo por 4 a 0, pela última
rodada da série a do campeonato brasileiro. Galoppo, luciano, marcos Guilherme e
Juan marcaram os gols do
triunfo paulista.
com o resultado, o esmeraldino encerra sua participação na competição nacional
com 46 pontos conquistados,
na décima terceira colocação
e com a vaga na copa sulamericana do ano que vem.

O jogo

a última partida do Goiás
na edição de 2022 da série a

do campeonato brasileiro começou com o são paulo tendo
a primeira oportunidade. aos
nove minutos, rodrigo nestor cobrou escanteio, ferraresi subiu mais alto que a
defesa esmeraldina e cabeceou. no entanto, a finalização do zagueiro venezuelano
foi fraca e ficou fácil para a
defesa do goleiro Tadeu.
o Tricolor paulista seguiu em cima do esmeraldino e chegou mais duas vezes. na primeira, na marca
de 12 minutos, rodrigo nestor, de fora da área, mandou
por cima da meta defendida
por Tadeu. depois, aos 19,
com Galoppo, que abriu o
placar. após cruzamento de
igor Gomes, calleri não con-

seguiu finalizar e viu a bola
sobrar para o meia, que
mandou-a no fundo das redes alviverdes.
no segundo tempo, o são
paulo, que ainda sonhava com
a vaga na copa libertadores,
não tirou o pé e marcou mais
três vezes. na marca de 25
minutos, léo tocou para calleri, que ajeitou para luciano
chutar no cantinho de Tadeu,
que ficou parado, olhando a
bola entrar. depois, Talles
apareceu como garçom em
duas oportunidades. aos 31,
tabelou com marcos Guilherme, que fez o terceiro, e, já
aos 49, tocou para Juan marcar o quarto e fechar a goleada em Goiânia. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA TéCNiCa
Goiás 0x4 São Paulo
Data: 13 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (Go). Gols:
Galoppo (19’/1T), luciano (25’/2T), Marcos Guilherme (31’/2T) e Juan (49’/2T) - sÃo. Árbitro: Marcelo
de lima Henrique (CE). Assistentes: alessandro Álvaro rocha de Matos (Fifa/ba) e luanderson lima
dos santos (ba). VAR: Wagner reway (Pb)
Goiás: Tadeu; Maguinho, lucas Halter, reynaldo e
Hugo (danilo barcelos); auremir (renato Júnior), Matheus sales (danilo barcelos), Marquinhos Gabriel (Nathan Melo) e diego (douglas silva); Nicolas e Vinícius.
Técnico: Jair Ventura

São Paulo: Felipe alves; rafinha, Ferraresi, léo e
Welington (reinaldo); Pablo Maia, rodrigo Nestor
(Talles), igor Gomes e Galoppo (Marcos Guilherme); luciano (Juan) e Calleri (Nahuel bustos).
Técnico: rogério Ceni
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Mourão Panda/América-MG

No Independência, o Dragão ficou no 1 a 1 com o Coelho e acabou caindo para a Segundona

rebaixamento decretado
Breno Modesto
o atlético Goianiense está
rebaixado para a série b do
campeonato brasileiro. depois
de chegar com pouquíssimas
chances à última rodada do
brasileirão, o time comandado
pelo técnico interino eduardo
souza empatou com o américa-mG, fora de casa, e confirmou, matematicamente, sua
queda para a segunda divisão.
dudu, para o dragão, e Henrique almeida, para o coelho,
fizeram os gols do jogo disputado no independência.
com o resultado, o rubronegro fechou sua participação na série a de 2022 com
36 pontos e na décima oitava
colocação. Já o time mineiro,
que brigava por vaga na copa
libertadores, ficou apenas
com a classificação à copa
sul-americana.

O jogo

com objetivos distintos,
américa-mG e atlético-Go entraram em campo buscando

Atlético-GO empata com o
América-MG e cai para a Série B

a vitória. mas as finalizações
perigosas demoraram a aparecer. a primeira boa chegada aconteceu somente aos
12, quando everaldo recebeu
na ponta direita, ajeitou e
fez o cruzamento para o meio
da área atleticana, onde estava Henrique almeida, que
cabeceou e viu a bola desviar

em lucas Gazal antes de sair
pela linha de fundo.
Quando conseguiu responder, o rubro-negro foi às redes.
na marca de 16 minutos, o
dragão conseguiu uma bela
troca de passes entre shaylon,
Wellington rato e churín, que,
quando ia finalizar, acabou
sendo desarmado pela defesa

do coelho. no entanto, a bola
acabou sobrando com o lateral-direito dudu, que, de elemento surpresa dentro da
grande área, mandou a bola
para o gol, abrindo o marcador
no independência.
À frente no placar, o atlético
Goianiense se fechou e se defendia bem nos ataques mi-

FICHA TéCNiCa
América-MG 1x1 Atlético-GO
Data: 13 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: arena independência, em belo Horizonte (MG).
Gols: Henrique almeida (52’/1T) - aME; dudu (16’/1T) - aCG. 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
(Patric), éder, Germán Conti e Marlon (danilo
avelar); alê (Índio ramírez), Juninho e benítez;
Everaldo, Felipe azevedo (Matheusinho) e Henrique almeida (Wellington Paulista).
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

neiros. mas, aos 38 minutos,
Willian maranhão foi expulso
após dar uma cabeçada em
everaldo. com um jogador a
mais, o américa mineiro fez
uma blitz nos minutos finais
da primeira etapa. na marca
de 44, coelho chegou com benítez. depois, em duas oportunidades. com Henrique almeida. na segunda, aos 52, o
camisa 19 tocou na saída de
renan e empatou o jogo.
na etapa final, cada uma
das equipes teve um gol anulado pelo Var. pelo rubro-negro, Wanderson, na marca de
nove minutos, aproveitou cobrança de falta de Jefferson e
testou firme para o gol. por
impedimento do defensor, o
tento foi invalidado. os mineiros marcaram já no final, aos
50, também com um zagueiro.
Germán conti balançou as redes após cruzamento de Juninho. por conta de um toque
de mão na bola, o gol foi cancelado e tirou o coelho da copa
libertadores do ano que vem.
(Especial para O Hoje)
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Ação da Secretaria de Saúde busca orientar a população sobre os cuidados com a glicemia, bem como a necessidade da realizar exames de prevenção

n
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Marcos Santos / USP

Dia Mundial do Diabetes chama
atenção para prevenção da saúde
Mesmo que não tenha cura, por meio do controle glicêmico é possível levar uma vida saudável
Alexandre Paes
dia 14 de novembro é considerado o dia mundial do diabetes, onde ocorre a principal
campanha de conscientização
com foco na importância de
uma prática de vida mais saudável para a prevenção e o
controle da doença. a data,
instituída pela organização
mundial de saúde (oms) e pela
organização das nações unidas (onu), visa a incentivar o
desenvolvimento de estratégias
para conscientizar a população
de todo o mundo sobre as implicações do diabetes na saúde
e na mortalidade das pessoas.
no mundo, 1 em cada 11
adultos com idade entre 20 e
79 anos tem diabetes. de acordo com dados da sociedade
brasileira de diabetes, o brasil
é o país com maior número
de pessoas com diabetes da
américa latina, e há mais de
16 milhões de brasileiros vivendo com a doença. estimase que 50% das pessoas com
diabetes ainda não foram diagnosticadas, ou seja, que existem
cerca de 232 milhões de pessoas no mundo que não sabem
que possuem a doença.
considerando a data e o
alto número de diabéticos,
uma das ações que será desenvolvida pela secretária estadual de saúde de Goiás (sesGo), marcada para acontecer
no dia 16 de novembro, é a
realização do dia d com foco
na prevenção e na promoção
da saúde. as atividades incluem a distribuição de material educativo, o repasse de
informações sobre a doença
e a realização de exames de
glicemia capilar e aferição da
pressão arterial.
as ações no dia d vão acontecer, simultaneamente, das 9
às 14 horas, em diferentes unidades da ses-Go, entre elas: a
sede da ses-Go, em Goiânia; e
as policlínicas localizadas em
posse, Goianésia, Quirinópolis,
formosa, Goiás e são luís de
montes belos. na sede da superintendência de Vigilância
em saúde (suvisa), em Goiânia,
as atividades vão ser realizadas
das 8 às 11 horas.
a ses-Go também vai promover, no dia 17 de novembro, às 9 horas, uma live sobre o tema diabetes Tipo 2atualização em educação,
nutrição e Tratamento. esse
evento virtual terá como pú-

podem ficar muito altas, causando hiperglicemia.

e está associado ao risco de
hipertensão, que é outro
agravante para o surgimento
do diabetes. de acordo com
especialistas, o nível elevado
de estresse pode intensificar
reações inflamatórias no organismo, o que contribui
para que a glicose fique acumulada no sangue.
a hipertensão, por sua vez,
está relacionada ao diabetes
de diversas formas. por um
lado, o excesso de açúcar no
sangue contribui para o enrijecimento das artérias (provocando o aumento da pressão). por outro, excesso de
glicose no sangue faz com que
o pâncreas faça maior esforço
para produzir insulina, o que
pode acelerar os batimentos
cardíacos, sobrecarregando o
coração, podendo acarretar
uma hipertensão (devido ao
estímulo da contração exagerada dos vasos).

Prática de
Exercícios Físicos

Evite cigarros
e bebidas alcoólicas

Cerca de 232 milhões de pessoas no mundo não sabem que possuem a doença
blico-alvo profissionais das
regionais de saúde e dos municípios goianos.
o diabetes caracteriza-se
pelo aumento dos níveis de
açúcar no sangue (níveis glicêmicos), conhecido como hiperglicemia. “apresentam
maiores chances de desenvolver diabetes as pessoas com
idade acima dos 45 anos, que
tenham familiares próximos
com diabetes, pessoas com sobrepeso ou obesidade, sedentárias, com pressão alta, colesterol elevado ou que façam
uso de medicações que aumentam a glicose no sangue”,
explicou a endocrinologista
isabela Ghetti.
embora a doença não tenha
cura, o controle da glicemia
vai permitir que o diabético
tenha uma vida perfeitamente
normal e saudável. “a prevenção e o controle da diabetes
envolvem cinco pontos importantes: conhecer bem a doença,
adotar uma alimentação saudável e equilibrada, praticar
exercício físico de forma regular, controlar periodicamente os níveis de glicemia no sangue e tomar a medicação quando prescrita pelo médico”, destacou a especialista.

Doença grave

o diabetes é uma enfermidade considerada grave, que
muitas vezes leva a pessoa a
desenvolver outros problemas
também preocupantes. além
de derrame, cardiopatia e insuficiência circulatória nos pés,
o diabetes pode causar ceguei-

ra, infarto, doenças renais e
amputação de membros inferiores. Tão problemático quanto esses agravos é o fato de a
doença ser silenciosa e de aproximadamente metade dos portadores de diabetes ignorar
que tem a enfermidade.
neste ano, as organizações
internacionais escolheram
para a celebração do dia
mundial do diabetes o tema
educar para proteger o amanhã. a abordagem e os debates sobre esse tema visam
a destacar a necessidade de
facilitar o acesso à educação
de qualidade sobre diabetes
para profissionais e pessoas
que têm a doença.

Alimentação Saudável

essa é uma das principais
dicas, tanto para prevenir
quanto para controlar a doença. o consumo em excesso de
calorias, associado ao sedentarismo, é a combinação perfeita para o ganho de peso. o
sobrepeso, por sua vez, é um
dos principais fatores de risco
do diabetes. sendo assim, a
dica é manter uma alimentação rica em frutas, verduras,
legumes e com redução de carboidratos e proteínas.
Também é importante
evitar o consumo excessivo
de doces. o fato de comer
doce, em si, não provoca o
diabetes, mas contribui bastante no aumento de peso.
para os pacientes que já sofrem com diabetes, os doces
podem ser perigosos, pois
as taxas de glicose no sangue

não é preciso ser um atleta,
nem exagerar na prática dos
exercícios. uma rotina de 30
minutos de caminhada já ajuda a prevenir o diabetes, além
de melhorar o bem-estar e
qualidade de vida de modo
geral. para quem está tratando
da doença, esses exercícios
são tão importantes quanto
os medicamentos, e se tornam
mais eficazes quando aliado
a treinos aeróbicos como natação e corrida, e anaeróbico,
como musculação.
porém, é importante lembrar que essas atividades devem ser orientadas por um especialista e não feitas de forma
desordenada. o tratamento com
a insulina associado a atividade
física exige precauções. uma
vez que o músculo queima a
glicose na hora do exercício e
se a insulina for aplicada de
forma indevida, pode ocorrer
uma situação de hipoglicemia.
mas isso não é impedimento para que o paciente diabético possa se exercitar. com o
auxílio de um médico, ele irá
descobrir como associar essas
atividades ao tratamento com
a insulina sem que lhe traga
danos à saúde.

Controle do estresse e
pressão arterial

o estresse pode favorecer
a produção de hormônios
desreguladores da insulina

a nicotina é uma substância prejudicial à ação da insulina no organismo. para pacientes diabéticos, o cigarro
pode levar ao entupimento
das artérias do coração. os
riscos do cigarro são os mesmos tanto para pacientes com
diabetes tipo 1 quanto para
os que possuem o tipo 2 da
doença. estima-se que o risco
de apresentar diabetes é 14%
maior entre pacientes fumantes e ex-fumantes, em relação
àqueles que nuca tiveram contato com o tabaco.
Já a ingestão excessiva
de bebidas alcoólicas favorece o acúmulo de peso, especialmente no que diz respeito à gordura visceral
(concentrada no abdômen),
considerada um importante
estimulante para o surgimento do diabetes tipo 2. o
consumo excessivo de álcool
também estimula o acúmulo
de gordura no fígado causando impacto negativo no
pâncreas, podendo levar à
resistência insulínica.
o acompanhamento médico é importante para a manutenção da saúde como um
todo. no caso específico do
diabetes, os exames mais solicitados são os testes de glicose em jejum e, caso haja
indício de diabetes, o exame
de hemoglobina glicada. (Especial para O Hoje)
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Novas variantes da Covid-19
preocupam autoridades de saúde
Os estados que
estão com maior
índice são
Amazonas, Rio
de Janeiro, Rio
Grande do Sul
e São Paulo
Sabrina Vilela
o boletim infoGripe fiocruz, divulgado na última
quinta-feira,10, sinalizou alerta para casos de síndrome
respiratória aguda Grave
(sraG) com resultado laboratorial positivo para sarscoV-2 (covid-19). os estados
que estão com maior índice
são amazonas, rio de Janeiro,
rio Grande do sul e são paulo.
o coordenador do boletim,
marcelo Gomes, conta que
ainda não é possível afirmar
se o aumento de casos está
diretamente relacionado com
a identificação de outras variantes encontradas em outros locais do país. para ele,
algo que pode ter contribuído
é o pico entre os meses de
maio e junho deste ano.
ainda de acordo com o boletim, a tendência é os casos
aumentarem em quem está
na faixa etária de 18 anos.
com exceção no rio Grande
do sul que está na faixa de
pessoas acima de 60 anos.

Dados regionais

em Goiás, até a última
divulgação da secretaria de
estado da saúde de Goiás foram registrados 27.592 óbitos
confirmados de covid-19. o
que representa uma taxa de
letalidade de 1,59%. existem
75 óbitos suspeitos que estão
em investigação.
com relação às doses aplicadas, a pasta afirma que
são 5.887.374 doses das vacinas contra a covid-19 aplicadas no estado. Já a segunda

Em Goiás, até a
última divulgação
da Secretaria de
Estado da Saúde de
Goiás foram
registrados 27.592
óbitos conﬁrmados
de Covid-19

dose e a dose única, foram
vacinadas 5.308.725 pessoas,
e 2.714.155 pessoas já receberam a dose de reforço.
no que se refere a crianças com idades entre 5 e
11 anos, 56,80% já receberam uma dose da vacina.
esses dados são preliminares e coletados junto ao sistema de informações do
programa nacional de imunizações (si-pni), do ministério da saúde.
Goiânia está entre as 12 capitais dentre as 27 que estão
com crescimento moderado de
casos da doença. as outras são
curitiba (pr), florianópolis
(sc), fortaleza (ce), João pessoa
(pb), manaus (am), natal (rn),
recife (pe), rio de Janeiro (rJ),
salvador (ba), são paulo (sp)
e Teresina (pi).

Boletim

pesquisador da fiocruz e
coordenador do infoGripe,
marcelo Gomes afirma por
meio de um vídeo divulgado
que observa a manutenção
dessa tendência de aumento
nos quatro estados. os dados
de resultado laboratorial referentes aos casos das semanas mais recentes são dados
ainda muito parciais, ou seja,
ainda incompletos com relação ao cenário recente. e ainda assim foi possível observar
essa tendência de internações
por problemas respiratórios
com o resultado laboratorial
positivo para covid-19, conforme afirma o pesquisador.
“agora é esperar que nas
próximas semanas, para que
a gente tenha atualizações referentes a essas semanas an-

teriores e que na verdade se
mostrem ainda maiores do que
os presentes na atualização da
última semana. É importante
que a vigilância esteja bem
atenta, que as notificações sejam oportunas para que a gente possa acompanhar de maneira mais adequada possível
essa mudança de cenário”.
sobre as sublinhagens, ele
afirma que é importante
aguardar o resultado do sequenciamento genômico das
amostras mais recentes para
ter um cenário mais claro
com relação a isso. contudo,
ele salienta que a tendência
será conviver com cerca de
dois picos da doença e é uma
enfermidade em que ainda
está em processo de aprendizagem por parte de todos.
(Especial para O Hoje)

EDUCAÇÃO

Enem oferece atendimento especializado a 35 mil candidatos
nesta edição do exame nacional do ensino médio (enem),
35.974 participantes contam
com atendimento especializado
para a realização do exame. a
opção é destinada a pessoas
que se enquadram em alguma
das 17 condições que dão direito a recursos de acessibilidade para realizar as provas.
desse público, os participantes com maior número de
solicitações são os que possuem
déficit de atenção (10.481). em
seguida, estão os inscritos com
baixa visão (5.570) e os deficientes físicos (4.573).
o exame é aplicado pelo
instituto nacional de estudos
e pesquisas educacionais anísio Teixeira (inep) em dois domingos, hoje, 13, e em 20 de
novembro, para mais de 3,3
milhões de pessoas. dessas,
3.331.566 farão a prova em papel e 65.066, em computador.
no total, são 16 tipos de recursos de acessibilidade disponíveis para o exame impresso e
seis para o digital.
os atendimentos especializados fazem parte da política de
acessibilidade e inclusão do inep,
instituída no ano 2000, com a
operacionalização para partici-

Carmelo Camargo / ABr

pantes com deficiência. do ano
2000 para cá, foram implementados prova em braile, prova
ampliada, auxílio para leitura e
transcrição, além de tradutor e
intérprete em língua brasileira

de sinais (libras) — desde 2013,
o instituto também publica os
editais do enem em libras.
diversos outros recursos
também foram incluídos no
rol de atendimentos, ao longo

do tempo. atualmente, é permitido utilizar materiais próprios, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou
cubaritmo, caneta de ponta

A opção é destinada
a pessoas que se
enquadram em
alguma das 17
condições que dão
direito a recursos de
acessibilidade para
realizar as prova

grossa, tiposcópio, assinador,
óculos especiais, lupa, telelupa,
luminária, tábuas de apoio,
multiplano e plano inclinado.
o participante também pode
ser acompanhado por cão-guia.
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O pedido de soltura feito pelos advogados Ricardo Naves e Thales Jayme se estendeu aos réus Ademá Figueredo e Urbano Malta

MPGO vai recorrer da decisão
que absolveu Maurício Sampaio
Vinícius Marques
djalma era acusado de ser
um dos articuladores do assassinato. a promotora renata
de oliveira marinho e sousa
e os promotores de Justiça
José carlos miranda nery Júnior, maurício Gonçalves de
camargos, sebastião marcos
martins, que atuaram na acusação, além do advogado Valério luiz de oliveira filho,
que atuou como assistente de
acusação, afirmaram que vão
entrar com o recurso junto
ao Tribunal de Justiça de Goiás
(TJGo). segundo eles, há pro-

A Justiça concedeu liberdade para
Maurício Sampaio dois dias após condenação
vas claras da participação de
djalma no crime e sua absolvição mostra uma incoerência
dentro do julgamento.
o promotor sebastião marcos martins afirmou que o
mpGo vai avaliar se recorrerá
das penas dos outros quatro
condenados: o empresário
maurício borges sampaio
(condenado a 16 anos de prisão); ademá figuerêdo aguiar
filho (16 anos de prisão); mar-

cus Vinícius pereira xavier
(14 anos de prisão), e urbano
de carvalho malta (14 anos
de prisão). o primeiro por ser
o mandante do assassinato e
os outros três por participarem do planejamento e execução do crime.
durante a coletiva, sebastião marcos martins relembrou
os 10 anos que o processo levou
para chegar ao julgamento de
fato. o promotor elogiou o tra-

balho da polícia civil durante
as investigações e também o
empenho da família da vítima
em não deixar que o caso caísse no esquecimento. “só esse
ano foram quatro sessões tentadas de júri”, pontuou. “agora, o resultado do julgamento,
apesar de positivo, não nos
atendeu totalmente, já que
houve uma absolvição”, enfatizou o promotor.
as dificuldades em todo o

processo também foram destacadas pela promotora renata de oliveira marinho e
sousa. segundo ela, houve clara provocação por parte da
defesa em criar situações para
tumultuar o julgamento. “só
no sTJ foram oito recursos
apresentados. Todos os pontos
desse processo foram alvo de
algum tipo de recurso”, lembrou. confiando no peso de
todas as provas colhidas, a
promotora acredita que mesmo que haja recursos por parte da defesa dos acusados haverá ponderação das instâncias superiores da Justiça.

”Mais que um crime contra a vida, um
crime contra a democracia”, aﬁrma promotor
em sua fala aos jornalistas
presentes na coletiva, o promotor José carlos miranda
nery Júnior ressaltou que o
papel do ministério público é
defender a vida e promover a
Justiça. por isso, segundo ele,
houve tanto zelo por parte do
ministério público na condução
do processo e na produção das
provas. “esse é um crime que
atenta não só contra a vida,
mas também contra a democracia. mataram um jornalista
por suas opiniões e isso não
podemos aceitar”, afirmou o
promotor. José carlos ainda
fez um desabafo sobre as dificuldades que as promotoras e
os promotores enfrentam hoje
nos tribunais do júri. segundo
ele, tudo é questionado.
o advogado Valério luiz
de oliveira filho, que atuou
como assistente de acusação
no júri do pai, agradeceu ao
ministério público pelo trabalho que levou à condenação
de quatro dos cinco acusados
do assassinato. “a gente fica
agradecido a todos que assumiram até riscos pessoais
para nos ajudar. se não fosse
o bom funcionamento do mp,
a minha família nunca teria

CondenaçõeS Contra Cada réu
2 maurício sampaio

2 urBano de carValho malta

apontado como mandante. condenado a 16 anos

acusado de contratar o policial militar ademá fi-

em regime fechado;

gueiredo para cometer o homicídio contra o radialista. condenado a 14 anos;

2 ademá fiGueredo aGuiar filho

2 marcus Vinícius pereira xaVier

apontado como autor dos disparos que mataram

teria ajudado os demais a planejar o homicídio do

Valério. condenado a 16 anos;

radialista. condenado a 14 anos.

condições de fazer frente aos
acusados, seja por influências
pessoais ou por poderio econômico”, finalizou.
conforme demonstrado na
denúncia, no dia do crime, ademá figuerêdo foi até o açougue
de marcus xavier, pegou a
moto, o capacete, a camiseta, o
telefone e a arma e se dirigiu
até as imediações da emissora
de rádio. no local, comunicouse com urbano malta, que estava na espreita, aguardando
o momento em que Valério
luiz de oliveira sairia. a vítima
foi morta quando já estava dentro do veículo, ao final de uma
jornada de trabalho.
o cartorário e conselheiro

do atlético-Go, maurício sampaio, deixou o presídio na noite de sexta-feira (11), após a
defesa conseguir a soltura por
meio de um habeas corpus.
sampaio foi condenado a 16
anos de prisão por mandar
matar o radialista Valério luiz,
em Goiânia. a prisão do dirigente esportivo durou menos
tempo que o próprio julgamento do caso: foram 48 horas
preso e três dias de júri.
o pedido de soltura feito
pelos advogados ricardo naves e Thales Jayme se estendeu aos réus ademá figueredo (16 anos de prisão) e urbano malta (14 anos de prisão), mas o caso dos dois ain-

da não foi analisado pela Justiça, e eles seguem presos.
"Quanto ao futuro do processo, iremos recorrer e vejo
com boas possibilidades a realização de um novo júri frente
a várias nulidades", aposta
Thales Jayme.

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.

O crime

Valério luiz foi morto a
tiros, aos 49 anos, quando
saía da rádio em que trabalhava, no dia 5 de julho de
2012. segundo a denúncia feita pelo ministério público, o
crime foi motivado pelas críticas constantes de Valério
luiz à diretoria do atlético
Goianiense, da qual maurício
sampaio, um dos réus, era
vice-diretor. atualmente, ele
é membro do conselho deliberativo do clube. (Especial
para O Hoje)
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Morre homem que viveu 18
anos no aeroporto de Paris
Morre homem que
viveu 18 anos no
aeroporto de Paris
um homem que morou durante 18 anos no aeroporto
charles de Gaulle em paris
morreu neste sábado (12/11)
após um ataque cardíaco em
um dos terminais. mehran Karimi nasseri teria sido a inspiração para o filme o terminal
de steven spielberg, protagonizado por Tom Hanks.
ele viveu no terminal 1 do
aeroporto parisiense de 1998
a 2006, primeiramente, por
estar em uma situação indefinida quanto a sua legalidade
e não possuir documentação.
mais tarde, ele teria optado
por viver no aeroporto por
vontade própria.
durante anos, ele dormiu
em um banco de plástico vermelho e fez amizade compessias que trabalhavam no aeroporto, que permitiam que tomasse banho nas dependências de funcionários.
uma rede de apoio se formou no aeroporto para lhe
fornecer comida, assistência
médica, livros e um rádio. ele
passava o tempo escrevendo
em seu diário, lendo revistas
e observando os viajantes.
o iraniano recebeu o apelido de lord alfred e se tornou uma mini-celebridade
entre os frequentadores do
charles de Gaulle.
"um dia, eu vou sair do
aeroporto", afirmou em 1999
durante uma entrevista, na
qual estava com uma aparência frágil, cabelos ralos e olhos
fundos. "mas, ainda aguardo
por uma passaporte ou visto
de trânsito."

Sem papéis ou
documentos

nasseri nasceu em 1945

O iraniano recebeu o apelido de Lord Alfred e se tornou uma mini-celebridade entre os frequentadores do Charles de Gaulle
em solemain, uma parte do
irã que estava sob jurisdição
do reino unido, de pai iraniana e mãe britânica. ele deixou o país em 1974 para estudar na inglaterra, mas acabou
sendo preso durante um protesto contra o governo do xá
reza pahlavi e foi expulso do
país sem seu passaporte.
ele pediu asilo político a
várias nações europeias, passando por alemanha e Holanda, num esforço para encontrar sua mãe. nasseri, porém,
acabou sendo expulso de vários países por não possuir a
documentação correta.
mehran Karimi nasseri no
aeroporto internacional de paris, em 2004, sentado em um
banco e reoedado de sacolas
plásticas, caixas e malasmehran Karimi nasseri no aeroporto internacional de paris,

em 2004, sentado em um banco e reoedado de sacolas plásticas, caixas e malas
mehran Karimi nasseri no
aeroporto internacional de paris, em 2004foto: stephan isernhagen/dpa/picture alliance
o alto comissariado da
onu para os refugiados (acnur) na bélgica lhe concedeu
credenciais de refugiado,
mas ele disse que perdeu os
papéis quando roubaram sua
mala em uma estação de
trens parisiense.
a polícia francesa o prendeu, mas não podia deportálo para nenhum país porque
ele não possuía documento
oficiais. assim sendo, ele chegou ao aeroporto internacional de paris em 1998 e acabou
ficando por lá.
novos entraves burocráticos e regras cada vez mais rí-

Explosão deixa 6 mortos
e 53 feridos em Istambul
seis pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas quando
uma explosão atingiu uma movimentada rua de pedestres no
centro de istambul no domingo,
em um incidente que o presidente
Tayyip erdogan chamou de ataque que "cheira a terrorismo".
ambulâncias correram
para o local na lotada avenida
istiklal, que foi rapidamente
isolada pela polícia. a área, no
distrito de beyoglu, na maior
cidade da Turquia, estava lotada como sempre no fim de
semana com compradores, turistas e famílias.
um vídeo obtido pela reuters mostrou o momento da
explosão no centro da avenida,
lançando destroços para o ar
e deixando várias pessoas caídas no chão.
"os esforços para derrotar
a Turquia e o povo turco por
meio do terrorismo falharão
hoje como falharam ontem e
como falharão novamente
amanhã", disse erdogan em
entrevista coletiva.
"nosso povo pode ter certeza de que os culpados do
ataque serão punidos como
merecem", disse ele, acrescentando que as primeiras informações indicam que "uma mulher participou" do mesmo.
ninguém ainda reivindicou

Presidente Tayyip Erdogan disse que ataque "cheira a terrorismo"
a responsabilidade pela explosão, mas istambul e outras cidades turcas já foram alvo de
separatistas curdos, militantes
islâmicos e outros grupos.
"Quando ouvi a explosão,
fiquei petrificado, as pessoas
congelaram, olhando umas
para as outras. então as pessoas começaram a fugir. o que
mais pode ser feito?", disse
mehmet akus, 45, funcionário
de um restaurante em istiklal.
um helicóptero sobrevoou
o local da explosão e várias
ambulâncias estavam estacionadas nas proximidades da
praça Taksim.

a delegacia de Kasimpasa
disse que todas as equipes
estiveram no local, mas não
deu mais detalhes. a mídia
local disse que o gabinete do
procurador-geral de istambul
iniciou uma investigação sobre a explosão. se confirmada, seria a primeira grande
explosão de bomba em istambul em vários anos.
em dezembro de 2016, dois
atentados a bomba fora de um
estádio de futebol de istambul
mataram 38 e feriram 155 em
um ataque reivindicado por um
ramo do partido dos Trabalhadores do curdistão (pKK). (ABr)

gidas na europa para a imigração o deixaram em uma
"terra-de-ninguém" jurídica durante anos. Quando ele finalmente recebeu seus novos documentos, que garantiam sua
permanência na frança, ele
demonstrou surpresa e apreensão em deixar o aeroporto.

De volta ao aeroporto

"não tenho certeza do que
quero fazer, se quero ficar
aqui ou sair", afirmou na
época. "Tenho meus papéis,
posso ficar aqui. acho que
devo analisar com cuidado
todas as opções, antes de tomar uma decisão".
ele, no entanto, acabou ficando no aeroporto. seu advogado disse que ele tinha
medo de deixar o local, onde
ficou até 2006, quando foi
hospitalizado. depois disso,

passou a morar em um abrigo
parisiense.
pessoas com as quais ele
manteve amizade no aeroporto
relataram que os anos em que
ele viveu em um espaço sem
janelas afetaram seu estado
mental. um funcionário de empresa aérea o comparou a um
presidiário incapaz de viver
no mundo exterior.
além de o Terminal, de
2004, sua vida também inspirou o filme francês perdido
em Trânsito e uma ópera
chamada Voo.
a obra de spielberg lhe rendeu algum dinheiro, mas, segundo uma autoridade local,
nassiri voltou a morar no aeroporto semanas antes de sua
morte. ele morreu de causas
naturais no terminal 2f. com
ele, foram encontrados alguns
milhares de euros.

EXPRESSA
fugindo do poder dos radicais do Talibã, dezenas de
afegãos continuam chegando diariamente ao aeroporto internacional de Guarulhos, na região metropolitana de são
paulo. munidos com o visto humanitário, muitos deles entram
no brasil e, sem conseguir ajuda para moradia ou trabalho,
acabam montando acampamento no aeroporto. Quando a
reportagem da agência brasil visitou novamente o aeroporto, uma centena deles continuava fazendo do Terminal
2 sua moradia. segundo a prefeitura de Guarulhos, até a
manhã de ontem havia 116 afegãos vivendo no aeroporto,
aguardando acolhimento. alguns deles estão no aeroporto
há quase 20 dias. mas o movimento por lá é sempre constante. Há quem fique muitas semanas. Há quem tenha
chegado há poucos dias. É o caso de uma afegã* de 27
anos que trabalha com redes sociais de um órgão público
e que veio com o marido para o brasil. no país há cinco
dias, ela diz que deixou seu país natal porque, desde que
o Talibã assumiu o poder no afeganistão, ela não pode
mais exercer uma profissão. por ser mulher, ela também
não pode mais estudar. Há também aqueles que conseguem
um lugar para morar. esse é o caso de uma afegã* de 26
anos que chegou ao país com suas duas irmãs. elas ficaram
vivendo no aeroporto por 14 dias, até que, com a ajuda de
voluntários que têm atuado no aeroporto desde agosto
deste ano, conseguiu uma casa para ficar.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3105/0222 - 1° Leilão e nº 3106/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados
de 25/11/2022 até 05/12/2022, no primeiro leilão, e de 09/12/2022 até 20/12/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do leiloeiro, Sr. DEONIZIA
KIRATCH, endereço Rua do Ferro, nº 4343, Conjunto Marechal Rondon, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho/RO, CEP 76.820-692, Fone 0800-707-9339 e atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h,
site: www.deonizialeiloes.com.br. O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 06/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 21/12/2022, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro,
no endereço www.deonizialeiloes.com.br
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2022

n

13

Essência

Casa pronta para a copa
copa do mundo: especialista indica como decorar a casa para assistir aos jogos com os amigos
Elysia Cardoso
a copa do mundo é um dos eventos
esportivos mais esperados do ano.
com abertura marcada para o dia 20
de novembro, o primeiro jogo da seleção brasileira ocorrerá no dia 24,
contra a sérvia. preencher álbuns de
figurinhas do campeonato é uma das
formas de aquecer o coração da torcida. mas preparar a casa para os jogos também pode ser uma atividade
prazerosa e divertida.
se muitas vezes deixamos para
arrumar a casa só quando temos
uma motivação especial, com a chegada da copa do mundo, esse pretexto acaba de ser atendido. Quem
não gosta de juntar a família e os
amigos e fazer uma festa durante os
jogos do brasil? até quem não é fã
de futebol, a cada quatro anos, se
rende ao maior evento esportivo do
planeta para torcer pela seleção.
para ajudar a preparar a casa para
esse evento esportivo tão aguardado,
a personal organizer especialista em
organização nalini Grinkraut listou
algumas sugestões para deixarmos a
casa arrumada e pronta para a torcida. as dicas vão além de decorar a
casa com objetos temáticos, mas sim
privilegiam a preparação de um ambiente agradável e funcional, capaz
de receber as pessoas próximas sem
que a preocupação com a ordem seja
posta para escanteio.
“aproveite o pretexto de receber a família e amigos para organizar a sua casa. defina o dia do
jogo como data limite para devolver todos os seus pertences nos
seus devidos lugares e tirar de
casa o que você já não usa mais”,
complementa nalini.
autora do livro ‘casa arrumada,
Vida leve’, nalini Grinkraut quer
que as pessoas passem a ter uma
relação mais saudável não só com a
arrumação, mas também com a existência da bagunça. seu desejo é desmistificar a organização e mostrar
um caminho para se ter paz e harmonia dentro de casa de uma maneira leve e realista. seu livro também aborda temas como consumo
consciente, mudança de hábitos e

templo, devemos cuidar da nossa
casa como parte de nós". confira a
seguir as dicas selecionadas pela
personal organizer:

Aproveite a motivação

Ter um pretexto de receber os
amigos e uma data limite para colocar
a casa em ordem ajudam para que
você realmente priorize a organização. separe 15 minutos nos próximos
dias e até o primeiro jogo do brasil
você já verá uma grande diferença
na sua organização.

Evite comprar itens muito
temáticos para esse momento

aproveite o que você já tem e use
a sua criatividade para usar itens
mais atemporais que você pode aproveitar em outras ocasiões. Você pode,
por exemplo, usar flores verdes e
amarelas na sua decoração para substituir os acessórios que depois ficam
entulhando a sua casa.

Abra espaço para receber a torcida

retire os itens mais delicados que
podem quebrar com facilidade e guarde
decorações que podem danificar. deixe
as áreas de circulação livres.

Aproveite para guardar
tudo o que está fora do lugar

sabe aqueles objetos que você usa
diariamente e acaba ficando com preguiça de devolver para o seu devido
lugar? aproveite essa oportunidade
para colocar de volta cada item no seu
endereço deixando a casa mais leve e
prática sem os pertences espalhados.

Escolha um local para
guardar os itens dos amigos

Nalini Grinkraut se dedica a ajudar as pessoas a arrumarem
as suas casas, alcançando o bem-estar e mais qualidade de vida
comportamentos, autoconhecimento
e relacionamentos familiares.
a especialista também é uma
das quatro profissionais brasileiras
especializadas e certificadas pelo
método Konmari™, de marie Kondo,
especialista em organização mais

conhecida e seguida do planeta. “a
sua casa é a extensão do seu corpo.
É o seu porto seguro, seu abrigo. É
onde você repousa, sua mente relaxa e muitas experiências são
construídas. assim como devemos
cuidar do nosso corpo como nosso

no momento de receber as visitas,
determine os locais que você gostaria
que eles deixassem os pertences: um
local para colocar as bolsas e casacos
e se necessário tirar os calçados, definir
onde devem ser colocados.

Lembre-se que vai bagunçar

a gente organiza para que essa bagunça seja temporária e fácil de arrumar. aproveite esse momento para
curtir e torcer pelo nosso time. (Especial para O Hoje)
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Uma viagem
ao mundo bruxo
Best-seller na Amazon e autora de mais de 100
livros, Jéssica Macedo estreia nova saga literária
‘Sangue de Bruxa’, com a obra ‘Herdeira Escondida’

Bibi acumula mais de 1.1 milhão de impressões no Instagram

Corpos
para além
do ‘padrão’
no mundo
da moda
A modelo plus size Bibi Tomais é a
próxima convidada do ‘Papo Xadrez’
Guilherme de Andrade
a 39ª transmissão ao
vivo do ‘papo xadrez’ ocorre
hoje (14) com a modelo bibi
Tomais. Gabrielle Tomais,
como também é conhecida,
se tornou referência na
moda plus size, voltada para
corpos fora do padrão pregado pela indústria fashion.
a modelo, que também é
influenciadora, usa suas plataformas para trabalhar a
aceitação e autoestima de
muitos. a transmissão vai
ao ar às 19h pelo canal do
YouTube ‘papo xadrez’.
a carreira de bibi começou ainda em 2017,
usando suas próprias redes
digitais como plataforma
para divulgar os trabalhos
que apareciam. Hoje, ela já
está em campanhas nacionais, nas passarelas e nos
perfis das redes sociais das
maiores marcas de moda
do país. a modelo goiana
se torna um dos poucos
corpos ‘fora do padrão’ que
estampam campanhas de
grande circulação no brasil
na atualidade.
sendo pioneira no ramo
da moda plus size, o cotidiano de bibi serve como
inspiração e representação
de uma parcela que se via
excluída até então da grande mídia e do mercado da
moda. são mais de 145 mil
seguidores nas redes sociais que acompanham a
rotina de trabalho, dicas
de beleza e dieta da influenciadora. o alcance da
modelo nas redes digitais

demonstra que existe uma
parcela inexplorada do
mercado, devido às imposições de padrões de corpo.
além da ação na autoestima das pessoas, a modelo
chama atenção para possíveis melhoras na própria
indústria da moda.

Nos últimos episódios

bibi Tomais é a convidada desta semana no podcast. ela se junta a outras
personalidades que já estiveram no ‘papo xadrez’
para discutir o mundo da
moda, como a estilista Juliana santos e a empreendedora Júlia Galvão. agora,
bibi traz a perspectiva das
modelos sob o cotidiano
na indústria fashion, e
mais importante, o posicionamento de um corpo
fora dos padrões normalmente pregados.
na semana passada, os
apresentadores felipe cardoso e ananda leonel estiveram de frente com os representantes da escola ms
ginástica artística. mário
sérgio e raíni Vinhal vieram
aos estúdios do ‘o Hoje’ falar do cotidiano dos ginastas
brasileiros. da perspectiva
de empresário, ex-atleta e
treinador, mário condena
o apoio que a modalidade
tem (ou deixa de ter) no
brasil. raíni, enquanto ginasta atuante, mostra o que
os atletas brasileiros conseguiriam fazer se tivessem
o devido apoio em relação
a estrutura e remuneração.
(Especial para O Hoje)

aurora sempre foi diferente das pessoas à sua volta, nunca se encaixou nos
padrões da sociedade. mas,
quando a moça descobre a
existência de criaturas mágicas, a vida ganha um novo
significado. É assim que começa a jornada da protagonista de ‘Herdeira escondida’, primeira obra da saga
literária ‘sangue de bruxa’,
escrita por Jéssica macedo,
autora best-seller da amazon, editora, roteirista e
uma das integrantes da under 30 da forbes brasil, a
lista dos jovens mais promissores do país.
nesta fantasia young
adult, publicada pelo Grupo
editorial portal, o leitor é
apresentado a uma garota
normal, que vive com os pais
adotivos em uma cidade do
interior. porém, tudo que ela
conhecia muda no aniversário de 16 anos, quando a adolescente descobre que foi enviada para o futuro e não
pertence ao reino dos mortais: aurora é uma bruxa poderosa, filha de um bruxo
maligno e de uma feiticeira
má – a jovem também é a
herdeira de um antigo clã do
mundo mágico.
“Há vinte anos todos têm
procurado por você ele tinha
acessado uma dimensão das
trevas que chamamos de Vazio e perdeu o completo controle. Quando soube do seu
nascimento, ele quis usar o
seu poder para se tornar ainda mais forte e sua mãe então
não teve escolha a não ser
aceitar a ideia de mandar
você para o futuro.” (Herdeira
escondida, p. 32 e 33)
ao longo de quinze capítulos, a autora reúne elemen-

tos surpreendentes que cativam não apenas os fãs de cassandra clare, bem como leitores que gostam de narrativas
repletas de aventuras, bruxaria, fadas, viagens no tempo
e mundos diferentes. ‘Herdeira escondida’ é uma história
que se passa no mesmo universo das ‘Trilogias do poder’,
‘mística’ e ‘origens’, também
escritas por Jéssica. porém,
este lançamento pode ser lido
de forma independente.

A autora

nascida em minas Gerais,

Jéssica macedo iniciou a carreira de escritora aos 14 anos
com o lançamento do primeiro livro, ‘o Vale das sombras’.
a autora conta com mais de
100 obras publicadas e ajudou
a adaptar um dos seus romances, ‘eternamente minha’, para um longa-metragem lançado na plataforma
cinebrac. Hoje, ela é o principal nome de um time de
autores, a maioria mulheres,
que compõem o catálogo do
Grupo editorial portal, editora
que ela fundou em 2017. (Especial para O Hoje)
Thiara Mendes

Ao longo de quinze capítulos, autora reúne elementos como
aventuras, bruxaria, fadas, viagens no tempo e mundos diferentes

RESUMO dE NoVElas
t
amor sem Igual
donatella sente ciúmes de
Poderosa. bernardo se entende com leandro. Poderosa
promete para Fernanda que
a hora de bernardo está chegando. Fabiana procura Peppe
e avisa sobre a morte de beto.
Maria antônia admite gostar
de Hugo, que comemora. ramiro se incomoda ao ouvir
Fernanda mencionar o noivo.
disfarçado, bernardo chega
ao enterro de beto. Em conversa com Pedro, Fernanda
confessa estar desconfiada.

Mar do sertão
Tertulinho fica arrasado
com a recusa de Candoca em
reatar com ele. Firmino chega
à delegacia e se surpreende
ao ver Timbó e Tereza presos.
sabá bodó pensa em casar
Jessilaine com Maruan. Candoca conta para José sobre a
conversa com Tertulinho. laura se surpreende com a notícia
do casamento de Candoca e
José. Vespertino e Mirinho fogem. Pajeú socorre o Coronel.
Tertulinho convence laura a
se aliar a ele contra José.

Cara e Coragem
Pat acompanha Moa na
ambulância e se preocupa
com o estado do dublê. danilo
foge, e rebeca o observa decepcionada. o médico fala
com Milton e Pat sobre o estado de Moa. Ítalo teme que
o acidente de Moa tenha sido
provocado por danilo. Gui ajuda Pat a falar com Chiquinho
e sossô. Hugo conta para andréa sobre Moa. Jonathan
alerta Clarice para não subestimar leonardo. Pat flagra andréa no quarto do hospital.

poliana Moça
Na vizinhança, dona branca e antônio escutam a briga
de Jefferson e luca Tuber. Encarando luca, Jeff afirma que
ele deu em cima da namorada. luca alega que o caso foi
antigo e que o assunto só
veio à tona agora. dona branca acaba com a festa dos jovens vizinhos. Waldisney ajuda Pinóquio a impressionar
lorena. Glória cede e decide
morar na casa de otto. o irmão encontra com roger no
apartamento de Glória.

Travessia
ari conta a Gil que seu advogado entrará com o pedido
de guarda definitiva de Tonho.
Tonho conta a ari e Núbia
que oto é amigo de brisa.
Joel arruma emprego para brisa no salão. Chiara pergunta
a Guerra por que o pai teme
seu encontro com Moretti. Talita fica irritada quando Guerra
lhe informa que ari dividirá a
sala com ela. Cidália critica a
atenção excessiva que Guerra
dispensa a Tonho. brisa discute com Núbia.
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Copa do Mundo no TVz
o pop e funk aterrissam
em mais uma semana de
muita música no ‘TVZ Gustavo Mioto’ no Multishow.
Nesta segunda-feira (14), às
18h30 e já em clima de Copa
do Mundo, Gustavo Mioto
recebe a influenciadora Vanessa lopes e Gabily durante
a atração. a dupla lançou
recentemente o single ‘Chapadinha na Gaveta’, que traz
na letra o tema futebol e já
chega a 1 milhão de visualizações no YouTube. Quando:
segunda-feira (14). onde:
Multishow. Horário: 18h30.
Eles estão de volta
‘a Culpa é do Cabral’, mesa
redonda de humor consagrada pelo quinteto de comediantes formado por Fabiano Cambota, Nando Viana,
rafael Portugal, rodrigo Marques e Thiago Ventura está
de volta para sua 12ª temporada. João Pimenta é o convidado especial do episódio
que estreia nesta segundafeira (14), às 21h, no Comedy
Central. ainda hoje, o episódio da semana está disponível no serviço premium
de streaming, Paramount+.
Quando: segunda-feira (14).
onde: Comedy Central e Pa-

‘A Culpa é do Cabral’ está de volta para
sua 12ª temporada com João Pimenta
ramount+. Horário: 21h.
‘roda Viva’ desta segunda
Nesta segunda-feira (14),
o ‘roda Viva’ entrevista Wellington dias, coordenador
de orçamento na equipe de
transição do presidente eleito, luiz inácio lula da silva.
apresentada por Vera Magalhães, a edição entra no
ar ao vivo, a partir das 22h
na TV Cultura, site da emissora, canal do YouTube, dailymotion, e nas redes sociais
Twitter e Facebook. Quando:
segunda-feira (14). onde: TV
Cultura. Horário: 22h.
Hugo parisi, ex-competidor olímpico
o programa ‘sem Censura’
desta segunda-feira (14) recebe o chefe da Equipe brasi-

leira de saltos ornamentais
Hugo Parisi. Considerado um
dos melhores do brasil de todos os tempos na categoria,
o ex-competidor olímpico brasiliense conversa com a apresentadora Marina Machado
sobre a carreira e vida pessoal.
os jornalistas daniela ramalho, apresentadora do Programa sbT sports brasília, do
sbT TV, e Gustavo schuabb,
da TV record brasília, participam desta edição como debatedores convidados. Quando: segunda-feira (14). onde:
TV brasil. Horário: 21h.
Websérie goiana
a websérie ‘KaTaToNisCH’,
do ator goiano Thiago Moura,
com direção de Vincent Glen
Gielen e roberta otone, está
sendo exibida até o dia 30 de

novembro no YouTube ‘ator
Nômade’ (youtube.com/atornomade). são 48 episódios.
do terror à comédia, ‘KaTaToNisCH’ convida o espectador a transitar, junto com o
ator, por diferentes sensações
e sentimentos inerentes à vida
e ao tempo presente. uma
reflexão sensorial sobre quem
somos e sobre o mundo que
vivemos. Quando: até 30
de novembro. onde: youtube.com/atornomade.
pista de patinação no gelo
o Flamboyant shopping
continua com a pista de patinação no gelo, da Happy
on ice. a pista de gelo tem
aproximadamente 100 metros quadrados e está instalada no atrium. a atração
é um sucesso entre os visitantes que gostam de aventura e é acompanhada por
monitores, que repassam
algumas dicas para os aventureiros de primeira viagem.
os usuários utilizam equipamentos de proteção individual e devem seguir os
protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
segunda-feira (14). onde:
av. dep. Jamel Cecílio, Nº
3300, setor Jardim Goiás –
Goiânia. Horário: 10h às 22h.

A instituição é única do Centro-Oeste a oferecer
curso superior tecnológico em Produção Cênica
dades ocorrem no canal da
efG em artes basileu frança
do YouTube. na quarta, a primeira atividade no centro
cultural da ufG (ccufG) começa às 14h e segue até às
21h. Já na quinta (17) e na
sexta, das 19h até às 22h. no
sábado, último dia, o curso
‘Wysiwyg software’ vai ser
ministrado às 8h no mezanino do basileu frança e, simultaneamente, haverá outras atividades no YouTube.

de acordo com a coordenadora do curso de produção
cênica da efG basileu frança,
iolene lobato, a escolha pelo
formato híbrido foi para alcançar um público maior, bem
como instigar os artistas locais,
nacionais e internacionais a
pensarem a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo
na arte da cena. “além disso,
foi um recurso para estreitar
diálogos com outros produtores e fazedores de cultura da

alemanha, moçambique e espanha”, complementa.
a efG em artes basileu
frança é a única instituição
do centro-oeste a oferecer o
curso superior tecnológico em
produção cênica. ao longo de
nove anos, já formou profissionais que atuam no brasil e
em diversos outros países. a
escola é ligada à secretaria
de estado de desenvolvimento
e inovação e, desde 2021, é
gerida pelo centro de educação, Trabalho e Tecnologia da
universidade federal de Goiás.
Serviço
II Seminário Internacional
de Produção Cênica
Quando: Quarta-feira (16) a
sábado (19)
Horário: 8h às 12h (YouTube)
e 19h às 22h (ccufG)
Onde: youtube.com/basileufrançaartes e av. universitária, nº 1750, setor leste universitário - Goiânia
Mais informações: @escolabasileufranca

CELEBRIDADES
neymar e Bruna Biancardi
juntos? Influenciadora chega ao Qatar e web cogita
reconciliação
uma postagem de bruna
biancardi no instagram fez
os fãs de 'bruney' acreditarem
na reconciliação entre a influenciadora e Neymar . Neste
sábado (12), ela compartilhou
cliques no Qatar, país sede
da Copa do Mundo deste ano,
que começa no próximo dia
20. Conforme a revista 'istoé
Gente' já havia adiantado, ela
deve acompanhar o atacante
durante a competição. Na legenda da postagem, bruna
fez suspense. "Cheguei, Qatar!
Contei nos stories o que estou
fazendo por aqui..", escreveu.
(laís Fernandes, Purepeople)
Galvão Bueno é internado
às vésperas da Copa. saiba o que aconteceu com
o narrador
Galvão bueno foi internado
na noite da última sexta-feira
(11) no hospital albert Einstein,
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HORÓSCOPO
t

Basileu França promove evento
híbrido sobre produção cênica
a escola do futuro de
Goiás (efG) em artes basileu
frança promove, entre quarta-feira (16) e sábado (19), o
ii seminário internacional
discursos disruptivos na produção cênica: inovação, Tecnologia e empreendedorismo.
em formato híbrido, com atividades on-line e presenciais,
o evento oferecerá certificação aos participantes e tem
inscrição gratuita.
o objetivo é reunir produtores culturais, artistas,
pesquisadores e fazedores de
cultura para o intercâmbio
de saberes e práticas de inovação disruptiva e empreendedora. a programação conta
com oficinas, palestras e espaços para debates, além de
diversas apresentações artísticas como: performances, online e presencial, em homenagem ao mês da consciência
negra; apresentações musicais e monólogos.
de quarta a sexta-feira
(18), das 8h às 12h, as ativi-

n

Solteira, Yasmin Brunet reclama
sobre dificuldade que sente
para viver uma nova relação
solteira desde o fim do
casamento com Gabriel
medina, Yasmin brunet
expressou seu desejo de
retomar um romance.
"saudades de namorar",
escreveu a modelo nas
redes sociais. recentemente, a atriz desabafou
sobre a falta de pretendentes que se encaixam
em seu perfil. Yasmin, que
parou de fumar aos 22 e
não consome bebidas alcoólicas, reclamou que
não encontra ninguém

em são Paulo, após testar positivo para a Covid-19. afastado do trabalho presencial,
o apresentador, de 72 anos,
decidiu por essa opção para
agilizar a recuperação da

com os mesmos hábitos.
"Tão difícil achar uma pessoa que não bebe e não
fuma. Hoje em dia é 'modinha' beber muito e se
drogar muito. não entendo. só queria uma pessoa
sóbria...", afirmou. (patrícia dias, purepeople)

doença. locutor da Globo, ele
embarca para o Catar para
narrar sua última Copa do
Mundo na TV. Na rede social,
Galvão tranquilizou os fãs.
"Pra quem torce por mim,

uma ótima notícia!! o dr. davi
lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias
pra ser monitorado e fazer
muita fisioterapia", explicou
ele. (Patrícia dias, Purepeople)
Tragédia: Xand avião se
pronuncia após tiroteio
com morte em show e atualiza estado de saúde
Xand avião falou sobre tiroteio com morte em show
na cidade de Floriano (Pi),
ocorrido momentos antes da
apresentação do cantor Nattanzinho. Em vídeo gravado
neste sábado (12), Xand, que
foi atingido por rajada de fogo
durante show em sP, disse
que ficou sabendo do caso
quando já estava retornando
para casa. Xand relatou que
durante a madrugada recebeu
ligações de parentes preocupados com ele, mas que os
tranquilizou. "deus nos proteja com muita coisa boa e
paz", finalizou o forrozeiro.
(Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
é a sua força interior, aliada à
compreensão do que deve ser
transformado em sua vida, que
trará o essencial. é um dia muito
especial para se conectar com as
suas verdadeiras necessidades.
dedique o dia para meditar e
ouvir a sua intuição.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
uma pessoa especial está em
vias de superar um desafio por
meio de uma profunda reavaliação. Essa experiência também
impacta as suas posturas. é essencial, nesta fase, conectar-se
a pessoas que estejam alinhadas
aos mesmos ideais.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Você alcança um resultado
que você julgava inatingível no
seu trabalho. Houve dedicação e
estratégia para mudar a rotina e
também os seus investimentos.
os seus sonhos vêm sendo realizados e a sua missão vem sendo
cumprida. Conecte-se ao seu novo
estilo de vida.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
os sentimentos transformam
o seu relacionamento. o céu o
ajuda a expressar suas intenções
com intensidade e entrega. a experiência afetiva o leva a refletir
sobre sua jornada e a desenvolver
uma conexão numa frequência
muito superior.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o céu o ajuda a resolver relações complexas de controle com
pessoas da família ou com situações que se conectam também
ao seu trabalho e à sua rotina. é
essencial que você consiga enxergar os sentimentos mais profundos e as conexões existentes.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
as relações com pessoas do
seu convívio passam por transformações profundas. uma conversa
te dá a oportunidade de entender
situações e pessoas que você não
enxergava ou não entendia. o céu
traz projetos importantes e concretizadores em sua jornada.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Há superação de grandes obstáculos financeiros por meio do
desapego e da compreensão do
seu papel neste contexto. o seu
trabalho e o seu lado financeiro
passam a seguir um novo fluxo
de realização e prosperidade. Conecte-se com a sua vocação.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Existe uma entrega de sentimentos que não cabe em palavras.
a experiência pode ter uma relação
direta com o namoro ou com os
filhos. Haverá a oportunidade de
se expressar com pessoas e interagir com as suas necessidades
de uma forma mais profunda.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
uma notícia lhe traz entendimento e superação para lidar com
investimentos, o que promove resoluções materiais. a vida pede
conexão com as suas necessidades
mais íntimas e a família passa por
um processo importante de cura.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Há superação de obstáculos
e o céu o ajuda a assumir a rédeas
de um projeto ou de um trabalho
em equipe. Permita-se expressar
os seus sentimentos e sonhos
com pessoas que estão no seu
convívio ou que compactuam com
os mesmos ideais que você.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
um medo é superado, o que
vai ajudá-lo a fazer escolhas melhores para sua carreira ou para a
concretização de suas metas. acredite em seus sonhos e empregue
uma energia boa para desenvolver
a sua vocação. Tudo se renova
rumo a um propósito mais elevado.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
uma nova forma de perceber
as suas necessidades afetivas traz
superação de obstáculos. Pisciano,
foque no seu desenvolvimento pessoal e se conecte à vida. uma nova
filosofia de vida e um acesso cultural
abrem novas oportunidades.

16
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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
em uma luta infernal por sua
sobrevivência enquanto descobre os segredos sombrios
da história de sua família. Kinoplex Goiânia: 16h10.

'Pantera Negra:
Wakanda Para
Sempre' é um ﬁlme
dirigido por Ryan
Coogler que se
passa após a
morte do rei
T'Challa

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.

Conceito
Freemium

Distribuição dirigida com
alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Negócios
setor de
transportes, por sua
vez, exerceu uma
influência negativa
em setembro

Setor de transportes tem
balanço positivo a nível Brasil
Em comparação
com setembro do
ano passado, o volume de serviços
prestados teve um
salto de 22,5%
Ana Bárbara Quêtto
em setembro, o volume de
serviços prestados no brasil
avançou 0,9%, em comparação
com agosto, segundo o instituto
brasileiro de Geografia e estatística (ibGe). esta, trata-se da
quinta alta seguida, com ganho
acumulado de 4,9% no período.
dessa forma, o setor ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia,
uma vez que se encontra 11,8%
acima de fevereiro de 2020 e,
ainda, alcançou o nível mais
elevado da série histórica iniciada em 2011, superando novembro de 2014, que agora
está 0,7% abaixo de setembro.
sendo o campo econômico
mais atingido pela pandemia
de covd-19, o setor de serviços
é o que possui o maior peso
na economia brasileira. no
acumulado do ano, os serviços
subiram cerca de 8,6%.
Já o acumulado dos últimos 12 meses, foi de 9% em
agosto para 8,9% em setembro, mantendo a trajetória
descendente iniciada em abril
de 2022 (12,8%). mas, em relação a setembro de 2021, a
quantidade do setor de serviços avançou 9,7%, isto é, a
19ª taxa positiva seguida.

Atividades

com destaque para os setores de informação e comunicação (2%), o crescimento de agosto para setembro deste ano, foi acompanhada por três das cinco
atividades. registrando o
terceiro resultado positivo
seguido, o segmento de comunicação teve um lucro
acumulado de 4,1%.
os demais departamentos são os serviços prestados

às famílias (1%), que marcou
o 7º crescimento seguido,
período em que assinalou
um ganho acumulado de
11,7%. os profissionais, administrativos e complementares (0,2%), no entanto, tiveram um comportamento
modesto, com ganho agregado de, apenas, 0,3% nos
dois últimos meses.
em contrapartida, o setor
de transportes (-0,1%) exerceu uma influência negativa

em setembro. a indústria de
transportes interrompeu
uma sequência de quatro taxas positivas.
Já o índice de atividades
turísticas cresceu 0,4% em relação a agosto, apresentando
um terceiro resultado positivo
seguido, ou seja, acumulou um
ganho de 3,2%. assim, o segmento encontra-se 0,7% acima
do patamar de fevereiro de
2020, mas 6,7% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado

em fevereiro de 2014.
em comparação com setembro do ano passado, o volume de serviços prestados
teve um salto de 22,5%, 18ª
taxa positiva seguida, impulsionado pelo aumento na receita de empresas que atuam
em setores como: transporte
aéreo, locação de automóveis,
restaurantes, hotéis, serviços
de bufê e rodoviário coletivo
de passageiros. (Especial
para O Hoje)

reSultado de Cada atividade PrinCiPal e SeuS SeGMentoS
2 serviços prestados às famílias: 1%
2 serviços de alojamento e alimentação: 0%
2 outros serviços prestados às famílias: 4,4%
2 serviços de informação e comunicação: 2%
2 serviços de tecnologia da informação e comunicação: 1,7%
2 telecomunicações: 1,7%
2 serviços de tecnologia da informação: 2,3%
2 serviços audiovisuais: 1,2%
2 serviços profissionais, administrativos e complementares: 0,2%
2 serviços técnico-profissionais: 1,4%
2 serviços administrativos e complementares: -0,3%
2 transportes, serviços auxiliares aos transportes e
correio: -0,1%
2 transporte terrestre: -0,3%
2 transporte aquaviário: -1,3%
2 transporte aéreo: 2,1%
2 armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e
correio: 1,1%
2 outros serviços: -0,3%

