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Superávit comercial da
indústria goiana desaba
56,4% em quatro meses
Com a desaceleração das importações, quando comparado com o modesto avanço das exportações, o saldo
da balança comercial goiana afundou em forte baixa
nos quatro meses do segundo semestre. O resultado da

equação (exportações - importações) é um saldo negativo
em torno de US$ 204,641 milhões. As vendas externas
do setor de transformação foram puxadas pelo
volume embarcado de farelo de soja. Cidades 10
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Brasil é um dos
países com maior
taxa de bebês
prematuros
O Brasil é o 10º país no ranking
mundial de partos prematuros.
Em 202 a prematuridade, ou seja,
quando o bebê nasce antes das 37
semanas de gestação, foi a principal causa de mortalidade infantil
em todo o mundo. Cidades 11

Sites de apostas
esportivas crescem
sem regulação

Negócios 17

Pretos e pardos
são os mais
atingidos pelo
desemprego

As desigualdades sociais por
cor ou raça seguem evidentes
no mercado de trabalho. A desocupação, a subutilização e
a informalidade continuam
atingindo mais pretos e pardos
do que os brancos. Em 2021,
as taxas de desocupação foram
de 11,3% para os brancos e
de 16,5% para os pretos.
Economia 4

André nAveS

A Paz é intrínseca
à prática “eSG”
Em 2021, a informalidade era de 40,1%, mas a taxa entre os brancos era de 32,7%, os pretos (43,4%) e pardos (47,0%)

Famílias ainda preferem compras em supermercados

Opinião 3

Defesa Civil monitora
30 áreas de risco e 99
pontos de alagamento

Segundo dados divulgados pela pela Confederação Nacional do Comércio, o setor supermercadista fechou o ano de
2021 com um saldo positivo de 54 mil lojas, chegando a um total de 145 mil estabelecimentos em todo o país. Cidades 10

Cidades 9

Accorsi é cotada
para Ministério
da Segurança

Policarpo segue
atos burocráticos
na prefeitura

Nome da petista é ventilado
entre os favoritos para assumir
posição no governo Lula. Se escolhida, Edward fica com cadeira na Câmara. Política 2

Taxação do agronegócio pode
desaguar em outros estados
Governadores, especialmente os reeleitos, observam atentamente os
resultados da investida de Caiado contra o setor. Gestor busca, por
meio de projeto encaminhado à Alego, a compensação da perda de
receita. Se aprovado, produtores alimentarão um fundo destinado à
obras de infraestrutura. Agronegócio contesta iniciativa e governador
argumenta dizendo que dinheiro “voltará para o agro”. Política 5

Prefeito Rogério Cruz viaja
sem se preocupar por já ter
deixado a cartilha de ações
prontas a Policarpo, prefeito
em exercício. Política 6

Fora de casa,
Vila Nova enfrenta
o Paysandu

Esportes 8

Leia nas CoLunas

t

Xadrez: Os desaﬁos do segun-

do mandato de Caiado para o
equilíbrio ﬁscal e político.
Política 2

Esplanada: Meio Ambiente

deve ser um dos principais ministério de Lula em 2023.
Política 6

Livraria: 'O Legado' mostra

um reino fantástico pelos olhos
de um jovem sem passado.
Essência 14

Ademir medinA

Essência
Cuidados para dia mundial da Diabetes

A data visa
incentivar estratégias para conscientizar a população sobre as implicações do
diabetes na saúde e na mortalidade dos cidadãos de todo o planeta. Essência 14
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O futuro do SUS e
da saúde no Brasil
no pós-pandemia
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Desafios de Caiado no
equilíbrio fiscal e político
Sessão teve prazo de cinco minutos para formação de chapas

Justiça anula
eleição de Mesa
Diretora na

Câmara de Urutaí
A Câmara Municipal de Urutaí, região Sudoeste de
Goiás, teve a antecipação da eleição da Mesa Diretora declarada nula pelo Judiciário. Com a decisão, a Casa deverá
realizar novo pleito para o biênio 2023-2024, em observação
à Lei Orgânica do município e ao devido processo legislativo. O resultado ocorreu em ação proposta pelo Ministério
Público de Goiás (MPGO).
A eleição da mesa diretora ocorreu no dia 15 fevereiro
deste ano. Em abril, o promotor de Justiça Bruno Barra
Gomes propôs ação civil pública contra a Câmara, sob a
alegação de que a eleição da Mesa Diretora foi antecipada
em dez meses em relação à data prevista na Lei Orgânica.
Segundo apurado, o pleito foi convocado na própria
sessão em que foi realizada, com prazo de cinco minutos
para formação de chapas.
Diante dos fatos, o promotor de Justiça chegou a
recomendar à Presidência do Legislativo municipal
que submetesse a uma proposta de anulação do pleito
antecipado. Para isso, os parlamentares deveriam remarcar a eleição para a última sessão ordinária de
2022, como fixa a legislação. No entanto, a matéria
não foi incluída na pauta nem houve resposta ao MP,
o que motivou a ação na Justiça.
A Justiça considerou a antecipação da eleição como
uma manobra que infringiu os princípios da legalidade,
da razoabilidade e da publicidade, por ofender a Lei
Orgânica e o devido processo legal. (Rodrigo Melo,
especial para O Hoje)

Segundo mandato de qualquer governo, seja
municipal, estadual ou federal, significa ‘matar’
um tigre a cada dia simbolizado por demandas de
toda magnitude. Embora não seja o mitológico
Hércules, o governador Ronaldo Caiado (UB) terá
obstáculos à frente dignos de um semideus. Preso
à camisa de força do Regime de Recuperação
Fiscal (RRF) que não permite nenhuma manobra
contábil no orçamento. Para piorar, perda considerável de receita estadual por conta da redução
do ICMS, principal tributo de arrecadação do
Estado e em meio a uma crise econômica que
inibe a arrecadação. Diante de um quadro financeiro recessivo no País, muitos projetos de investimento tendem a permanecer na gaveta. É nesse
ponto que Caiado terá maior desgaste junto aos
inúmeros prefeitos e lideranças que aderiram ao
projeto político de reeleição. Como se costuma
dizer entre os capitalistas: “Não existe almoço
grátis” e a conta chega a partir
de 2023, segundo mandato de
Caiado. O desgaste que o governador está enfrentando
com os deputados na Alego
para aprovar o Fundo de
Investimento de Infraestrutura com recursos
financeiros do setor
agropecuário e mineral, é só um dos
obstáculos a serem
removidos. Por isso,
Caiado não definiu seu secretariado enquanto não tiver um cenário claro do que
vem por ai na economia.

xadrez@ohoje.com.br

Brasil social
em Genebra

Representante do Brasil na reunião
de Revisão Periódica Universal (RPU)
e no Comitê para Eliminação da Discriminação Racial (CERD), a Secretaria
Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Maria Yvelonia
mostrou os avanços do país na área
social. Yvelonia disse que atualmente,
21 milhões de famílias são assistidas
pelo Auxílio Brasil, das quais 82% são
lideradas por mulheres.

Ricos vão pagar mais

Auditores da Receita Federal fizeram os cálculos e concluíram que, se
Lula isentar o IR de quem ganha até
R$ 5 mil, vai abrir um rombo na arrecadação federal de R$ 107 bilhões. Os
técnicos sugerem tributar dividendos
e grandes fortunas do andar de cima
da pirâmide social.

Mangão tocador
de obras

Prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão (PL) transformou
a cidade em um canteiro de obras.
Habilidoso na garimpagem de recursos, tanto no Governo Federal
quanto do Estado, seja por meio
de emendas parlamentares, recursos próprios ou convênios, Mangão
já contabiliza alguns milhões investidos na cidade. Não à toa que
sua avaliação é uma das maiores
entre os prefeitos da região.

8 bilhões de pessoas
Substituto de Gleisi

Lula nem tomou posse e as correntes ideológicas
dentro da sigla articulam nomes para presidir o PT
nacional na vaga de Gleisi Hoffmann. Ela é cotada
para assumir um ministério de Lula e o mandato
encerra em 2024. O estatuto do PT proíbe reeleição,
portanto, começa a corrida dentro da Corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) para substituí-la.

A partir desta segunda-feira
(14), oficialmente a Terra alcançou
a soma de 8 bilhões de habitantes.
Controle de epidemias, qualidade
de vida e controle sanitário, aumentou a expectativa de vida, mas
também desafios para preservar
a diversidade ambiental. (Especial para O Hoje)

Accorsi é cotada para
ministério do governo Lula
Reprodução

Os ministérios de Lula ainda são um
mistério. Se escolhida, Edward
Madureira assume cadeira na Câmara
Francisco Costa
Nenhuma informação é, de
fato, concreta quando o assunto são os ministérios do presidente eleito Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). Nem sobre os
nomes e nem sobre a quantidade de pastas que podem
compor o governo - e quais.
Entretanto, entre as possibilidades discutidas pelos bastidores está a criação do Ministério da Segurança Pública,
tendo um dos possíveis nomes
o da deputada federal eleita,
Delegada Adriana Accorsi (PT).
Caso isso se concretize, a Câmara Federal abre uma vaga e
quem assume é o ex-reitor da
Universidade Federal de Goiás
(UFG), Edward Madureira (PT),
primeiro suplente de Accorsi.
A petista teve 96,7 mil votos no
pleito deste ano. O professor,
54,9 mil, o segundo mais votado
entre os não eleitos.
Ao Jornal O Hoje, Edward
afirmou que ouviu o assunto
[do ministério] pela primeira
vez entre o primeiro e segundo
turno, no caso de vitória de
Lula – que se confirmou. “Agora estou acompanhando, internamente não participei de
nenhuma conversa. Mas imagino que já seja tratado em

Brasília, pela equipe de transição”, argumenta. “Mas eu estou ciente”, reforça.
Para Edward, a possibilidade de Adriana entrar neste
ministério é muito importante.
Inicialmente, ele cita que a indicação levaria em conta a trajetória da delegada, que seria
uma quadro importante e com
experiência.
“Além disso, é importante
para Goiás ter um espaço relevante no Governo Federal,
apesar do Lula não ter vencido
aqui.” Edward cita que, mesmo
com o favoritismo de Bolsonaro, o ex-presidente e agora
presidente eleito teve votação
importante no Estado.
Vale citar que o petista teve
41,29% dos votos válidos contra
58,71% do atual chefe do Executivo federal. Muitos atores
políticos bolsonaristas acreditavam que Bolsonaro "bateria"
os 70% em Goiás. Nacionalmente, a vitória de Lula foi de
50,9% a 49,1%.
“O Estado mostrou força na
disputa”, continua o ex-reitor
da UFG. Ainda segundo ele,
também seria uma forma de
reconhecer outras vitórias,
como o fato da bancada na
Câmara ter sido dobrada (foi
de um para dois deputados) e

Petista é tida como uma das favoritas para o Ministério da Segurança Pública no ano que vem
a estadual ter crescido 50%
(de dois para três). “Foi um
desempenho interessante”, cita
a Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) que passou perto
do quarto petista eleito.
Em relação ao seu papel, caso
assuma uma cadeira no Congresso, Edward afirma que levará
adiante a iniciativa da bancada
da educação. “De uma forma ou
de outra trabalharei por isso.
Mas estando lá é diferente.”

Goianas cotadas

Accorsi não é a única goiana
cotada para assumir um mi-

nistério de Lula. Corre, ainda
que timidamente, o nome da
médica goiana Ludhmila Hajjar para o Ministério da Saúde.
A informação foi divulgada
pelo Poder360, site especializado em política de Brasília,
dirigido pelo jornalista Fernando Rodrigues.
A médica, que carrega no
currículo atendimento com
grandes personalidades. De
Anápolis, ela é cardiologista e
chegou a ter o nome ventilado
para compor a pasta de Saúde
do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, do Partido Li-

beral. A maneira com que Bolsonaro tratou a pandemia do
novo coronavírus afastou a
profissional da proposta.
Ainda conforme o site Poder360, Ludhmila Hajjar é aposta
do Congresso Nacional e do ministro Gilmar Mendes, um dos
membros que a cotaram no Supremo Tribunal Federal (STF).
Além de Mendes, a médica também atende o ministro Dias Toffoli. O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), é outro que enxerga
em Hajjar um bom nome para
a pasta. (Especial para O Hoje)
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A Paz é intrínseca
à prática “ESG”
André Naves
O conceito de Paz, que é essencial a qualquer
iniciativa que se queira qualificada dentro do
pilar “ESG” - Governança Ambiental, Social e
Corporativa, do inglês Environmental, Social
and Corporate Governance -, não pode ser vista
tão somente como a ausência de um estado de
guerra ou de conflito. A Paz almejada, enquanto
intrínseca ao crescimento dos empreendimentos,
é mais do que positiva. Além de representar a
ausência de conflitos injustificados,
também diz respeito ao franqueamento de condições e iguais oportunidades à satisfação das necessidades humanas básicas.
Nesse sentido, para implantar a
sustentabilidade ambiental nas atividades públicas e privadas, o pressuposto da equalização de conflitos,
necessário à amenização das pressões sociais sobre o meio ambiente,
é gritante. Podemos tomar como
exemplo a atual guerra da Rússia
contra a Ucrânia, que acarreta quebras de suprimentos como petróleo,
gás, fertilizantes, cereais e grãos.
Assim, as demandas ambientais por esses produtos são ainda mais incentivadas.
A Paz, enquanto concretização dos Direitos
Humanos, está na própria essência dos investimentos sustentáveis. O próprio conceito desses
Direitos, que, vale ressaltar, pressupõe uma série
de Deveres correlatos, destaca-se como sendo a
concretização de cinco direitos essenciais: vida,
liberdade, propriedade, igualdade e segurança;
e os que deles são decorrentes, que, resumidamente, significam igualdade de oportunidades.
Quando, por exemplo, no conflito Rússia X
Ucrânia, há a exclusão de milhares de individualidades e coletividades e a sustentabilidade
econômica e social dos empreendimentos “ESG”
não é respeitada, produzindo, como subprodutos,
a miséria, a carência, a violência e a corrupção.
Em suma, a quebra da Paz é contrária aos
Direitos Humanos e, portanto, à coluna “ESG”.
Dessa maneira, como a destruição da Paz contribui para o esgarçamento do tecido social; o ilí-

cito e a corrupção, impulsionados pela “lei da
força”, prosperam e, como ervas daninhas, sufocam as melhores iniciativas públicas e privadas.
E retornando ao exemplo da guerra no Leste Europeu - mas que facilmente poderia ser transposto
para a realidade das periferias abandonadas
brasileiras -, milícias e outros grupos inescrupulosos prosperariam neste cenário de anarquia,
injustiça e falta de instituições, impossibilitando
o desenvolvimento sustentável de uma região.
Além disso, a censura, a desinformação e o
controle das liberdades facilitam
os processos de greenwashing - mudanças cosméticas que objetivam
a manutenção de práticas insustentáveis sob a aparência da sustentabilidade.
É importante frisar: a transparência é o melhor antídoto contra a
corrupção. E não é possível construir
estruturas transparentes em ambientes em que a Paz não está presente.
Em cenários de anomia, violência, deficiência institucional e guerra, as coletividades são aprisionadas
em nefastas masmorras de estagnação econômica e social e as bases
da civilização, da prosperidade e da justiça entram em decadência. Um fácil exemplo disso já
pode ser observado nas estatísticas referentes
aos índices de desenvolvimento humano da
Ucrânia, da Rússia e de todas as regiões envolvidas em miseráveis conflitos.
Devemos reiterar que a Paz não só é desejável,
como também é necessária à concretização das estruturas humanas e sociais fundamentais à atividade
criativa, à inovação.
A busca de uma cultura de Paz, mediante
o manejo de políticas
públicas adequadas,
constitui elemento essencial às práticas
“ESG”, para que seja
inaugurado um ciclo
André Naves é Defensor Púverdadeiramente humablico Federal, especialista
no de Desenvolvimento
em Direitos Humanos e SoEconômico e Social.
ciais. Escritor e Professor

Equalização
de conﬂitos
é necessário
para as
questões
ambientais

OPiNiãO

A partir do novo cenário pós-pandemia e
eleição, com novos governantes ocupando cargos
na gestão pública, se faz necessário abrir uma
discussão sobre as diversas formas de organização
da máquina pública e definir papéis fundamentais à garantia de resultados que efetivamente
transformem a vida das pessoas. Portanto, um
bom começo seria por meio das três pirâmides:
Estratégico, Tático e Operacional. Assim, os papéis
não ficaram sobrepostos e criaram sinergias
para poder garantir um resultado positivo na
transformação da vida das pessoas.
O SUS (Sistema Único de Saúde),
antes alvo constante de ataques, mostrou a sua importância, flexibilidade
e rápida adaptação às demandas referentes à Covid-19. A partir daí, o
nosso sistema público de saúde passou a ser valorizado e amplamente
debatido, principalmente no que diz
respeito às formas de melhorar e
solucionar os principais gargalos.
Como administrador de uma OSS
(Organização Social de Saúde),
acompanho de perto a rotina do
SUS, através das parcerias do CEJAM
(Centro de Estudos e Pesquisas “Dr.
João Amorim”) com prefeituras e governos de
São Paulo e do Rio de Janeiro, para o fortalecimento do nosso sistema. Acredito que a solução
para o SUS é uma combinação entre melhor
gestão, busca de oportunidades e mais aporte
de recursos nas áreas necessárias.
Também não podemos deixar de mencionar
aqui a redução da desagregação do sistema; reforma tributária; investimento maior no atendimento inicial das pessoas; capacitação constante para os profissionais que atuam no sistema;
e foco na prevenção, que, diga-se de passagem,
é a melhor arma para contermos as tão elevadas
estatísticas de doenças, que poderiam ser evitadas
com as devidas prevenções.
Aliás, os governantes têm que se atentar que

o modelo hoje praticado é um tanto quanto perverso, já que não se leva em consideração a
real demanda das regiões e olha-se muito para
os aspectos políticos daqueles que têm seus territórios demarcados. Uma forma que contribuiria
e muito para atender à efetiva necessidade da
população é trabalhar de forma sistêmica, regionalizada e informatizada (prontuário eletrônico do paciente – PEP), obedecendo as linhas
da estratégia, tática e operacional. Como costuma-se dizer: “cada macaco no seu galho”.
Uma ferramenta que vem ao encontro das necessidades, para ampliar o atendimento dos usuários, é a telemedicina. Nela, o médico
atende o paciente em uma plataforma online, sem a necessidade de um
encontro presencial. Com isso, muitos
exames podem ser realizados em
domicílio e os resultados enviados
por meio de ferramentas digitais,
otimizando os processos burocráticos
e facilitando o atendimento a pessoas
com dificuldades de mobilidade.
Enquanto aguardamos a entrada
dos novos governantes, otimistas
na evolução das políticas à saúde
no Brasil, seguimos na missão de
contribuir para o fortalecimento do
SUS, com ações constantes de prevenção e promoção à saúde, e de auxiliar as
pessoas em situação de vulnerabilidade social
nas áreas onde atuamos.
Acreditamos na humanização e acolhimento
como principal agente
transformador, em todos os níveis de atenção
à saúde: primária, especializada, urgência e
emergência e gestão
hospitalar. E nosso desejo é de que, juntos,
possamos fazer a difeAdemir Medina é o CEO
rença na vida de cada
do Centro de Estudos
pessoa, em meio a tane Pesquisas Dr. João
tas adversidades.
Amorim

Reforma
tributária,
mais verba
para a
saúde são
necessários
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CARTA DO LEITOR

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

{

Estou vivendo um
sonho. O intercâmbio
mal começou e tenho
certeza que meu olhar
sobre o mundo já foi
transformado.
Conversamos com
vários estudantes
daqui, trocamos
experiências e está
sendo tudo maravilhoso
Brunna Gomes do Vale, de 15 anos.
Ela é uma das 12 Aprendizes do Futuro selecionados para intercâmbio
cultural na Europa iniciaram a programação neste domingo (13/11) por
Barcelona, região da Catalunha, na
Espanha. Ainda esta semana, eles
cumprirão uma agenda oficial com o
presidente da Catalunha, Peres Aragonès, o prefeito da cidade de El Prat
de Llobregat, deputados do Parlamento Europeu, além de jovens estudantes de diversos países. A
viagem, uma iniciativa do Governo
de Goiás em parceria com a Renapsi,
é uma premiação aos aprendizes
com melhores notas, desempenho
em redação e nas atividades de
orientação profissional. A comitiva
desembarcou na Espanha no sábado
(12/11) e o dia foi livre para passeios
em pontos turísticos na região. Dentre as visitas que fizeram, merecem
destaque o Palácio Nacional de
Montjuic e o Museu Nacional de Arte
da Catalunha, em Barcelona.

O futuro do SUS e da saúde
no Brasil no pós-pandemia
Ademir Medina
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INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
A Secretaria de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) aproveitou o clima da Copa do mundo do Catar
para lançar um álbum de figurinhas próprio, com times ligados ao campo, na chamada “Copa do mundo do Agro Goiás
2022” (Agro World Cup Goiás 2022). A
ação de marketing nas redes sociais visa
divulgar o agro goiano. “Achei o máximo
essa ideia”, comentou o leitor.
Joaquim Fernando

M

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

N

@jornalohoje
O Governo de Goiás anunciou investimento
de r$ 110 milhões no subsídio para o transporte coletivo na região metropolitana de
Goiânia (rmG) no ano que vem. Com isso,
o preço da passagem, que está r$ 4,30 há
quatro anos, permanecerá. “Bom demais
esses investimentos, estamos chegando no
transporte ideial”, disse a leitora.
Luana Sintra (@sintra_luana)

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

Pretos e pardos
seguem sem
acesso a emprego,
educação e
segurança
As desigualdades sociais por cor ou raça seguem evidentes no mercado de trabalho. A desocupação, a subutilização e a informalidade continuam atingindo mais
pretos e pardos do que os brancos. Em 2021, as taxas de
desocupação foram de 11,3% para os brancos, de 16,5%
para os pretos e de 16,2% para os pardos. No ano anterior,
esses percentuais foram de 11,1%, 17,4% e 15,5%, respectivamente. Os dados são do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo IBGE.
“As populações preta e parda representam 9,1% e
47% da população brasileira, respectivamente. Mas,
nos indicadores que refletem melhores níveis de condições de vida, a participação dessas populações é mais
baixa”, diz o analista do IBGE João Hallak.
Desemprego e informalidade são maiores entre pretos
e pardos. Em 2021, a taxa de subutilização era de 22,5%
entre os brancos, enquanto era de 32,0% entre os pretos
e 33,4% entre os pardos. “A taxa composta de subutilização
considera, além da desocupação, a população subocupada
por insuficiência de horas trabalhadas e quem estava
na força de trabalho potencial. Entre os brancos, essa
taxa era inferior às das populações preta e parda, e isso
não muda conforme o nível de instrução. A distância
varia um pouco, mas em todos os níveis de instrução a
população branca tem uma taxa de subutilização inferior
à da preta ou parda”, analisa o pesquisador.
Enquanto os brancos representavam 43,8% da força
de trabalho (soma de ocupados e desocupados), os
pretos eram 10,2% e os pardos, 45,0%. Mas os percentuais
de pretos e pardos são mais altos entre os desocupados:
12,0% e 52,0%, respectivamente. Já os brancos eram
35,2% dos desocupados em 2021.
“Esse indicador já mostra uma desvantagem dessas
populações na inserção no mercado de trabalho. As
proporções das populações preta ou parda entre os desocupados e subutilizados são maiores do que elas representam na força de trabalho”, destaca Hallak.
A informalidade também atinge mais pretos e pardos
do que brancos. Em 2021, a taxa de informalidade era
40,1%, mas os brancos tinham uma taxa menor, de
32,7%, e os pretos (43,4%) e pardos (47,0%), maior que
a média nacional. Essa diferença acompanha toda a
série do estudo. Entre as pessoas com nível superior,
os brancos recebiam 50% a mais que os pretos
Quando observado o recorte por nível de instrução, a
desigualdade se torna mais perceptível. No ano passado,
o rendimento médio dos ocupados brancos era de R$19,0
por hora, mas para os pretos (R$10,9) e pardos (R$11,3)
esse valor era bem menor. O estudo aponta que os rendimentos são maiores entre aqueles que têm maiores níveis
de instrução, mas as diferenças por cor ou raça permanecem nesse recorte. As pessoas brancas com ensino superior
completo ou mais ganharam em média 50% a mais do
que as pretas e cerca de 40% a mais do que as pardas.
Os ocupados pretos ou pardos eram maioria (53,8%)
no mercado de trabalho em 2021, mas estavam em somente 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto os brancos
ocupavam 69,0% deles. Na classe de rendimento mais
elevada, somente 14,6% dos ocupados nesses cargos
eram pretos ou pardos, enquanto entre os brancos
essa proporção era de 84,4%.

2x maiores

Uma análise das linhas de pobreza propostas pelo
Banco Mundial atesta a maior vulnerabilidade das populações preta e parda. Em 2021, considerando a linha
de U$$5,50 diários (ou R$ 486 mensais per capita), a taxa
de pobreza dos brancos era de 18,6%. Já entre pretos o
percentual foi de 34,5% e entre os pardos, 38,4%. Na
linha da extrema pobreza, (US$1,90 diários ou R$ 168
mensais per capita), as taxas foram 5,0% para brancos,
contra 9,0% dos pretos e 11,4% dos pardos. “Em 2021,
havia 8,4% da população na extrema pobreza. O percentual da população branca estava abaixo dessa média. Já
as populações preta e parda tinham proporções acima
da média e dos brancos”, diz o analista André Simões.
Em relação ao rendimento de todas as fontes, que
inclui, além do trabalho, aposentadoria e pensão, a distinção também permanecia. Em 2021, o rendimento
médio domiciliar per capita da população branca, de
R$1.866, era quase o dobro do verificado para a população
preta (R$964) e parda (R$945), diferença que se mantém
desde o início da série histórica, em 2012. Também no
ano passado, os rendimentos foram os mais baixos da
série, com maior queda entre os pretos (-8,9%) e pardos
(-8,6%). Entre os brancos, a redução de rendimento
frente ao ano anterior foi de 6,0%. (ABr)

Superávit comercial da indústria
desaba 56,4% em quatro meses
Diante do ritmo mais acelerado das importações, quando comparado ao avanço
relativamente mais modesto experimentado
pelas exportações, o saldo na balança comercial da indústria goiana de transformação
mergulhou em forte baixa nos primeiros
quatro meses do segundo semestre. A ampliação na tendência de queda do superávit
(exportações menos importações), em relação
ao desempenho registrado no primeiro semestre, veio num cenário em que as vendas
externas do setor cresceram quase exclusivamente por conta do incremento vigoroso
ainda sustentado pelos embarques de farelo
de soja, agravando a dependência das exportações realizadas pela indústria em relação a produtos de base agrícola.
Até o final da primeira metade do ano,
o superávit comercial havia registrado queda já expressiva de 36,91% frente aos seis
meses iniciais do ano passado. Entre julho
e outubro deste ano, as vendas externas
da indústria cresceram a uma velocidade
de 8,57% diante dos mesmos quatro meses
do ano passado, saindo de quase US$ 2,046
bilhões para pouco mais de US$ 2,221 bilhões, numa receita adicional de US$
175,325 milhões. Os dados do Ministério
da Economia refletem, portanto, forte desaceleração quando se considera o salto
de 40,67% acumulado ao longo do primeiro

semestre de 2022 diante de idêntico período
de 2021. Da mesma forma, a participação
da indústria de transformação nas exportações despencou de 68,78% para 47,38%.
As compras externas registraram desaquecimento, mas em proporção menos intensa, crescendo 22,58% no quadrimestre
encerrado em outubro, depois de terem
experimentado salto de 59,0% na primeira
metade deste ano. Nos quatro meses entre
julho e outubro deste ano, a indústria goiana importou algo em torno de US$ 2,063
bilhões, o que se compara com US$ 1,683
bilhão em igual período de 2021, correspondendo a uma variação de US$ 379,966
milhões em valores absolutos.

Descompasso

O resultado desse descompasso entre as
duas pontas da balança comercial foi uma
retração de 56,39% no superávit da indústria
de transformação em Goiás, quando comparado ao mesmo quadrimestre do ano passado,
desabando de US$ 362,877 milhões para algo
próximo a US$ 158,236 milhões. O saldo registrou, portanto, perda em torno de US$
204,641 milhões. A contribuição do setor
para a balança comercial total do Estado
murchou de 36,52% no acumulado entre
julho e outubro do ano passado para meros
6,08% em igual quadrimestre deste ano.

BALANÇO
t

2 As vendas externas do
setor de transformação foram
puxadas especialmente pelo
volume crescente de embarques de farelo de soja ao longo do quadrimestre analisado
neste espaço, elevando a fatia
ocupada pela indústria de esmagamento de soja na pauta
de comércio exterior do Estado de 21,90% no mesmo
período de 2021 para 28,56%
neste ano, considerando apenas as vendas de farelo e
óleo de soja.
2 No caso do farelo, a indústria exportou qualquer
coisa ao redor de US$ 528,693
milhões entre julho e outubro
deste ano, correspondendo
a um incremento de 52,02%
frente a pouco menos de US$
347,780 milhões em idêntico
quadrimestre de 2021, num
ganho ligeiramente superior
a US$ 180,913 milhões em
receitas. Como o total exportado pela indústria de transformação entre os dois períodos havia registrado variação de US$ 175,325 milhões, como já registrado
aqui, nitidamente as vendas
de farelo sozinhas sustentaram todo o crescimento.
2 Com o acréscimo do óleo
de soja, que teve suas vendas
externas ampliadas levemente
de US$ 100,135 milhões para
105,615 milhões, numa varia-

ção de 5,47%, as exportações
da indústria da soja atingiram
US$ 634,308 milhões entre julho
e outubro deste ano, frente a
US$ 447,914 milhões no mesmo
intervalo de 2021, correspondendo a uma variação de
41,61% (ou seja, US$ 186,394
milhões a mais). Esses valores
não incluem exportações de
soja em grão eventualmente
realizadas pelo setor industrial.
2 As demais exportações da
indústria de transformação,
excluídas as esmagadoras de
soja, anotaram recuo de 0,69%
entre os dois quadrimestres,
saindo de US$ 1,598 bilhão
para US$ 1,587 bilhão em números arredondados.
2 Entre janeiro e outubro
deste ano, o superávit comercial do setor de transformação registrou tombo de
46,54%, encolhendo de US$
796,559 milhões para pouco
menos do que US$ 425,866
milhões, numa perda de US$
370,694 milhões na comparação com os primeiros dez
meses do ano passado. Nos
dados do Ministério da Economia, exportações e importações no setor foram os mais
elevados na série histórica
iniciada em 2011, mas a diferença entre aquelas duas
variáveis se estreitou neste
ano por conta do avanço mais
acelerado das compras ex-

ternas, ainda sob a liderança
dos desembarques de adubos
e fertilizantes.
2 Ainda no acumulado entre janeiro e outubro, as exportações da indústria apontaram elevação de 25,31%,
avançando de US$ 4,312 bilhões para US$ 5,404 bilhões.
Mas sua participação nas vendas externas totais baixou de
54,03% para 44,27%. As importações, por conta das compras de adubos a preços médios duas vezes mais elevados, acumularam alta de
41,59%, de US$ 3,516 bilhões
para US$ 4,978 bilhões.
2 Entre as vendas externas,
considerados apenas os dez
principais itens da pauta, responsáveis por 90,1% do total
exportado por Goiás, pouco
mais de dois terços dos produtos têm origem na agropecuária, destacando-se farelo e óleo de soja, carne bovina e de aves, açúcar e couros. Considerando essa meia
dúzia de itens, as exportações
no ano subiram de US$ 2,863
bilhões (66,39% do total) para
US$ 3,581 bilhões (66,27% do
total), variando 25,09% e respondendo por 65,81% do
crescimento observado para
as vendas externas de todo
o Estado nos dez primeiros
meses deste ano. (Especial
para O Hoje)

Atividade econômica tem
alta de 0,05% em setembro
Conforme aponta o Índice
de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br), divulgado ontem (14) pelo Banco
Central, a atividade econômica
brasileira registrou um crescimento de 0,05% no mês de setembro, na comparação com
agosto. Considerando os últimos
três meses, a alta foi de 1,36%.
O IBC-Br reúne informações
do nível de atividade dos três setores da economia: agropecuária,
indústria e serviços. Ele é levado
em conta pelo Banco Central
para tomar decisões sobre a taxa
básica de juros, a Selic.
Economistas consideram o
índice como um sinalizador do

Produto Interno Bruto (PIB),
indicador oficial da atividade
econômica calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Em setembro, o IBC-Br atingiu 144,01 pontos de acordo
com os dados dessazonalizados
(ajustados para o período).
Com o resultado, o índice voltou a subir após um mês de
queda: em agosto houve retração de 1,13%. Nos meses
anteriores, o IBC-Br vinha oscilando. Em abril e maio houve
queda e em junho e julho alta.
Considerando a comparação
entre setembro desse ano e setembro do ano passado, a partir

do dado não dessazonalizado,
houve alta de 4%. No acumulado de 12 meses, o índice também ficou positivo em 2,34%.
Pela terceira semana consecutiva, a estimativa de inflação para este ano subiu, passando de 5,63% para 5,82%. A
informação está no Boletim Focus, divulgado nesta segundafeira (14) pelo BC, após ouvir
mais de 100 instituições financeiras na semana passada.
O informativo lembra que a
meta de inflação para este ano,
definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3,5%
e será considerada cumprida
se oscilar entre 2% e 5%. (ABr)
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Taxação do agronegócio pode
desaguar em outros estados
Reprodução

Nos bastidores,
informação é que
Goiás tem sido
visto como
“termômetro” para
governadores que
não descartam
seguir pelo mesmo
caminho de
Ronaldo Caiado
Felipe Cardoso
Nos bastidores do alto escalão da política goiana o comentário é que governadores
de todo o Brasil estão com os
olhos voltados para Goiás. O
estado passou a ser visto
como “termômetro” para os
demais gestores depois que
o governador Ronaldo Caiado
(UB) optou por buscar equilíbrio nas finanças por meio
do setor produtivo.
Conforme mostrado pelo
O HOJE, Caiado enviou à Assembleia Legislativa de Goiás
um projeto de lei que cria o
Fundo de Investimento em Infraestrutura (Fundeinfra). O
objetivo é compensar as perdas na arrecadação oriundas
do reajuste do ICMS. Para isso,
a proposta do governo passa
pela taxação do agronegócio,
que, por sua vez, enxerga a
matéria com desconfiança.
A investida contra o setor,
claro, trouxe forte reação. A
leitura é que governadores, especialmente de segundo mandato, analisam replicar a iniciativa em seus respectivos estados. Porém, aguardam as cenas dos próximos capítulos e
avaliam a iniciativa “vale o
desgaste" com a categoria.
“Já pensou se essa moda
pega? Quem não cria, copia.
Principalmente aqueles que
não tem que se preocupar com
a reeleição e que buscam, de
igual forma, uma nova fonte
de receita para os cofres do
estado”, avaliou uma das fontes
consultadas pelo O HOJE quando questionada sobre o olhar

Caiado é autor do projeto que busca compensar queda na arrecadação por meio da taxação do setor
atento dos demais gestores.
Na última sexta-feira, vale
lembrar, o movimento Agro
pela Democracia encabeçado
por grandes lideranças do setor divulgou uma nota à imprensa para demonstrar sua
“preocupação” em relação ao
projeto de lei. O documento
frisa que a iniciativa onera o
setor agropecuário.
Os dirigentes argumentam
que a matéria traz em seu
bojo, sob o manto de uma
alegada facultatividade, uma
condição que basicamente
obriga o produtor rural a aderir compulsoriamente ao modelo que o Governo de Goiás
quer instituir, “sob pena de
perder benefícios fiscais que
desoneram o setor” e de não
poder usufruir de regimes especiais que privilegiam o seu
fluxo de caixa.
“Na Argentina há um consenso de que os direitos de
exportação – as “retenciones”
– tiveram importante parcela
de culpa na deterioração ao
longo dos últimos vinte anos
do ambiente de negócios, impactando negativamente não
só a agropecuária, com a perda de mercados e a redução
significativa de investimentos
no setor, mas toda a economia

daquele país”, argumenta.
Em outro trecho do documento, o movimento Agro
pela Democracia diz entender que a defesa do setor rural deve ser despida de vieses
ideológicos e acredita que,
se assim não for feito, a atenção continuará a ser desviada
de temas importantes, como,
por exemplo, o do potencial
boicote de empresas de países importadores às exportações de parte da produção
de grãos do Cerrado.
“Por acreditar na força do
diálogo e no poder da representação institucional, o movimento jamais fechará as portas
para o estabelecimento de canais de comunicação com as
autoridades governamentais
competentes, sempre que os
temas envolverem os interesses
do setor rural”, acrescentou.
E continuou: “as centenas
de milhares de produtores rurais que se dedicam à agricultura familiar – em quase cem
mil estabelecimentos agropecuários – e toda uma cadeia
que gira em torno da agricultura comercial e de outras atividades ligadas ao setor rural,
com toda a certeza anseiam
por uma representação institucional alicerçada nos mais

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

Do agro para o agro

Em entrevista recente, o governador justificou 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.
“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 contri-

buir 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 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.

Entenda

O governador Ronaldo Caiado enviou para apreciação dos
deputados, na manhã da última quinta-feira (10/11) um projeto de lei que cria uma espécie
de “contribuição agropecuária”
em Goiás. Na prática, o texto
acarretará na taxação de produtos ligados ao setor. O dinheiro arrecadado será destinado a um fundo de investimento em infraestrutura. O
assunto que já movimentava
os corredores da Alego na noite
de quarta, foi potencializado
a partir da chegada formal da
matéria ao Parlamento.
O texto foi protocolado na
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) a partir do sinal
verde do líder do governo,
deputado Bruno Peixoto (UB).
Imediatamente deputados de
oposição se levantaram contra o texto e anunciaram para
a próxima quarta-feira (16/11)
um “tratoraço” nas intermediações do Legislativo. Diversas lideranças do setor já confirmaram participação no movimento que pode se estender
até o Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, sede do poder administrativo goiano. (Especial para O Hoje)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto muda regra para temporários na Educação
O Projeto de Lei 2711/22
veda a contratação de professor substituto temporário para
atuar na educação básica sem
a realização de processo seletivo público simplificado.
Em análise na Câmara dos
Deputados, o projeto inclui
a medida na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional
, que já prevê que o ingresso
na carreira do magistério público se dará exclusivamente
por concurso público de provas e títulos.
Autor do texto, o deputado
Kim Kataguiri (União-SP) ressalta que estados e municípios
fazem com frequência a contratação de professores substitutos temporários para atender
a necessidades temporárias.
“Na esfera federal, já há legislação (Lei 8.745/93) que disciplina a contratação por tempo determinado para atender
à necessidade temporária de
excepcional interesse público,
mas tal diploma legal se aplica
aos órgãos da administração
federal direta, às autarquias e

Billy Boss / Câmara dos Deputados

às fundações públicas federais,
ou seja, aos professores das
instituições de ensino federal”,
explica o parlamentar.
O objetivo de Kataguiri é
aplicar esse entendimento à

Proposta inclui
determinação na
Lei de Diretrizes e
Bases da
Educação
Nacional

contratação de professores
substitutos temporários que
atuam na educação básica dos
estados e municípios.
Pela proposta, o processo
seletivo para professor tem-

porário deverá ter ampla divulgação e observar ao menos os requisitos de formação
exigida pela lei e a análise
curricular, com prioridade
àqueles com experiência pro-

fissional comprovada. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (Agência Câmara)
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Clima de verão
Membros da Corte brasileira participam de evento na cidade

Ministros do STF
são ofendidos na

saída de hotel
em Nova York

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram ofendidos,
no último domingo (13/11), por brasileiros em New York
(EUA), no momento em que deixavam o Hotel Sofitel,
onde estão hospedados, e entraram em uma van.
Gilmar e Lewandowski estão em Nova York para participar do Lide Brazil Conference, no Harvard Club of
New York (HCNY), que acontece nesta segunda-feira (14/11),
com quatro ministros do Supremo: Alexandre de Moraes,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Roberto Barroso.
O primeiro a sair do hotel foi Gilmar Mendes, 66 anos.
Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir
o provável autor da filmagem confundindo o ministro do
STF com o ex-presidente da república, Michel Temer.
Os xingamentos se repetem, para Lewandowski, de 74
anos. Porém, o ministro apenas se vira para as pessoas
que estão aguardando na porta, acena para eles e sorri.
Em outro momento, na Times Square, o ministro
Luís Roberto Barroso é abordado na rua por uma
mulher. Ela o questiona: “Como está, senhor juiz?” e
responde: “Muito bem, senhora. Feliz pelo Brasil”.
Em seguida a mulher, que grava todo o percurso, complementa: “Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta. Nós
vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? A gente
vai ganhar essa luta, cuidado. O povo brasileiro é maior do
que a nossa Suprema Corte”. Em seguida Barroso entra em
uma loja e diz: “Não seja grosseira. Tchau, minha senhora.
Passar bem”. (Mariana Fernandes, especial para O Hoje)

O Meio Ambiente desponta
como uma das mais importantes pastas do futuro Governo
de Lula da Silva (PT) a partir
de janeiro. Não é apenas formalidade internacional a viagem do presidente eleito ao
Egito, para conversas com outros presidentes na COP 27.
Além do ministério, Lula quer
atenção especial para o tema e
pretende criar a Autoridade do
Clima. Duas veteranas no assunto disputam veladamente
a indicação, sem brigas. Izabella
Teixeira, ex-ministra na gestão
de Dilma Rousseff, e Marina
Silva, ex-ministra na Era Lula,
que se reconciliou com o Barba.
Ambas estão no Egito há uma
semana acompanhando os debates. No staff do PT, consta
que as duas ambicionam a Autoridade, que seria uma autarquia com orçamento independente e com missões internacionais mensais. Se Lula criar
o órgão, é provável que fique
com Marina, e Izabella assuma
o Meio Ambiente.

“Fugir do Brasil”

O pós-eleição não movimentou somente as estradas do
Brasil. As buscas no Google no
dia 31 de outubro – dia seguinte
ao resultado do pleito – pelo
termo “morar fora do Brasil”
aumentou em 110%, de acordo
com a agência WEBK SEO, de
Santa Catarina. Outros termos
que ocuparam índices altos nos
gráficos de busca no mês de
outubro foram “passaporte”,
“como tirar passaporte”, “tirar
visto” e “fugir do Brasil” – esta
frase, aliás, registrou alta de
700% no site de buscas.

Desprotegidos

O surgimento
da variante Ômicron BQ.1 da Covid-19 é só mais um
capítulo do risco de
novo recrudescimento da epidemia
no Brasil diante de
um inepto Ministério da Saúde. Em
especial para adolescentes. Apesar
da faixa etária menos afetada, o País vacinou até setembro 71,9 % das
crianças e adolescentes de 3 a 17 anos com a 1ª dose
da vacina. A 2ª dose foi recebida por apenas 54,98 %.
Enquanto a dose de reforço – aplicada somente em
adolescentes (12 a 17 anos) – teve cobertura vacinal
insignificante de 24,50%. Além do coronavírus, o País
vive momento delicado com a volta de doenças.

Sonho de Lula

O presidente eleito Lula está tão confiante de
que vai limpar seu nome pelo mundo, que tem
novo projeto: erradicar a fome no Brasil, e viajar
por países da Europa, Ásia e África em campanha
pelo Nobel da Paz. Lula já programa uma série de
viagens no 1º semestre do ano que vem, enquanto
o vice Geraldo Alckmin administra o País.

Creche ‘da Dilma’

A prefeitura de Teresina (PI) começou a ‘oficializar’ uma invasão de terra na periferia da capital.
Lançou o edital para a construção de uma creche
na Ocupação Dilma Rousseff, no bairro Chapadinha.

Sobre negros

A população negra responde por 40% do PIB
brasileiro, porém só 19% dos negros pertencem à
classe A/B; 52% à classe C; e 29% à classe D/E. Para
comparação entre os que não se declaram negros,
a proporção muda: cerca de 42% estão na classe
A/B; 45%, na C; e 13%, na D/E. Vale lembrar que
mais da metade da população brasileira, cerca de
56%, se declaram negros ou pardos. Ou seja, quase
120 milhões de brasileiros. Os dados são do último
estudo ‘Faces do Racismo’, realizado pelo Instituto
Locomotiva. (Especial para O Hoje)

Policarpo na prefeitura segue
atos burocráticos sem novidades

Reprodução

Enquanto prefeito interino, Romário
Policarpo recebe deputadas, inaugura obra
que ele conseguiu por meio de emenda
e promete mudanças na Feira Hippie
Yago Sales
Número dois em eventual
substituição ao cargo de prefeito de Goiânia - excepcionalmente por não ter um vice,
que virou prefeito após morte
do titular, Maguito Vilela -, o
presidente da Câmara Municipal Romário Policarpo (Patriota) ocupa a cadeira no Paço
com a viagem de Rogério Cruz
(Republicanos) para Israel. Na
viagem, com direito a fotografia de Cruz ao lado do presidente nacional do Republicanos Marcos Pereira no Rio do
Jordão, sem se preocupar por
já ter deixado a cartilha de
ações prontinhas a Policarpo
ao que se chama de prefeito
em exercício.
Rogério Cruz licenciou-se
na quinta-feira (10/11). Na primeira fala enquanto prefeito durante dez dias com a ausência aprovada sob críticas
por vereadores -, Policarpo,
lembra que o prefeito Rogério
Cruz “deixou algumas missões
bem estabelecidas para que
possamos dar continuidade ao
trabalho que tem sido feito
por Goiânia, e vamos executálo com retidão”.
Como primeiro ato frente
ao cargo, Romário Policarpo

entregou 29 lotes - que têm
300 metros quadrados no Jardins do Cerrado III - do Programa Moradia Goianiense.
Além disso, o prefeito em exercício abriu uma Oficina para
o Uso de Solo, no Conselho Regional de Contabilidade, órgão
que teve apoio da prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplam).
Depois, Policarpo recebeu
vereadores e, como é de praxe
na vida de qualquer prefeito,
despachou podas de árvores,
troca de iluminação pública e,
como não poderia ser diferente, demandou sobre operações
tapa-buracos.
Diretor de Comunicação do
Vila Nova, o vereador ora licenciado e ocupante do sexto
andar do Paço recebeu colegas
da diretoria do time para uma
reunião para, como ele mesmo
escreveu nas redes sociais, tratar “sobre os avanços e fomentos do futebol goiano”.
Ainda visitou uma praça
na região leste. No mesmo dia,
recebeu no Paço a deputada
estadual - eleita federal pelo
PSDB - Lêda Borges e a ex-presidente do Sintego e deputada
estadual eleita, Bia Lima.
Como estava no script, Po-

Rogério Cruz viaja
sem ter que se
preocupar por já ter
deixado a cartilha de
ações prontinhas a
Policarpo, prefeito
em exercício

licarpo esteve no Residencial
Serra Azul, onde levou uma
novidade aos moradores: a regularização fundiária do bairro, diminuindo a ansiedade
das pessoas dali que já duravam 22 anos. A escrituração
dos terrenos começa na próxima semana, com o titular do
Paço de volta à cidade.
Em seguida, Policarpo foi
em outra praça, onde estão
sendo construídos playground,
academia ao ar livre, pista de
caminhada e um campo de
futebol sintético. A praça foi
construída com verba impositiva do próprio Policarpo o da Câmara - que atendeu à
demanda dos munícipes.
No último domingo, o Poli-

carpo prefeito foi à feira hippie,
na região Central da capital.
Ao ouvir a demanda dos feirantes, principalmente da associação, que recebeu o visitante ilustre, Policarpo determinou algumas mudanças no
local. A agenda foi demandada
pelo vereador e deputado eleito
Mauro Rubem (PT).
Também atendendo a uma
demanda dos colegas de Casa
Legislativa, foi ao Jardim Fonte
Nova. Lá era aguardado pelo
vereador Pastor Wilson que
solicitou, entre outras coisas,
a roçagem de uma área. O prefeito em questão ainda prometeu uma academia ao ar livre. “Já nos próximos dias”.
(Especial para O Hoje)
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Breno Modesto

Jair Ventura não
chega a acordo
para renovação
e deixa o Goiás
Breno Modesto
No último domingo (13),
o Goiás encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro e na temporada de 2022.
Jogando em casa, o time comandado pelo técnico Jair
Ventura, que já havia garantido uma vaga na próxima
edição da Copa Sul-Americana, acabou sendo goleado
pelo São Paulo por 4 a 0.
Após o fim da partida, o
treinador e o presidente do
clube, Paulo Rogério Pinheiro,
confirmaram que as partes
não chegaram a um acordo
e, portanto, não renovarão o
vínculo entre eles para o ano
que vem. Logo em seguida, o
comandante foi homenageado pela diretoria esmeraldina. O dirigente agradeceu a
Jair Ventura pelos serviços
prestados, dizendo que a
equipe alviverde está de portas abertas para um eventual
retorno no futuro.
“Infelizmente, nós não
conseguimos chegar a um
acordo. Mas, de qualquer forma, temos que agradecer à
comissão técnica pelo profissionalismo e pela dedicação
de vocês. Você (Jair Ventura)
é um treinador novo e moderno. E eu não podia deixar
você sair do clube sem você
e a sua comissão técnica. Vocês foram fundamentais para
o Goiás. E eu, como presiden-

Em sua despedida,
Jair Ventura e
sua comissão
técnica foram
homenageados
pelo Goiás

VILA NOVA

te, juntamente com a diretoria, estamos fazendo esta singela homenagem e dizendo
que o Goiás está de portas
abertas para todos vocês. Há
muito tempo, eu não via um
trabalho tão profissional
quanto o de vocês. Só tenho
a agradecer. Desejo sucesso
a todos e tenho certeza de
que, em breve, estaremos juntos novamente”, disse Paulo
Rogério Pinheiro.
Ao responder, Jair Ventura
fez questão de agradecer à diretoria e afirmou que, desde
que iniciou sua carreira como

técnico, nunca recebeu nenhuma homenagem como a que
foi feita pelo Esmeraldino.
Além disso, o profissional também disse que não enxerga a
saída como um “adeus”, mas,
sim, como um “até logo”.
“Primeiramente, gostaria
de agradecer ao presidente e
à diretoria. O Goiás foi o meu
sétimo clube e eu nunca recebi
uma homenagem dessa. Em
nome da comissão técnica,
fico extremamente feliz por
ser homenageado. Aproveito
para parabenizá-los por toda
a estrutura que nos deram.

ATLÉTICO-GO

Alan Deyvid/Atlético-GO

Tigre renova
com mais atletas
Depois de renovar
os vínculos dos volantes
Sousa e Ralf e do atacante Neto Pessoa, o
Vila Nova acertou mais
cinco renovações para
a próxima temporada.
O lateral-direito Alex
Silva, os zagueiros Jordan e Rafael Donato, o
meia Marlone e o atacante Matheus Souza
chegaram a um acordo
com a diretoria colorada e prorrogaram seus
contratos junto ao Tigre.
Dos cinco, apenas
Matheus Souza renovou
por um prazo menor.
O jogador, que pertence
ao Guarani, seguirá emprestado ao Colorado
até o fim da próxima
edição do Campeonato
Goiano. Já o restante
firmou contrato até o
fim de 2023.
Além disso, o Vila
Nova renovou com
mais seis atletas. No entanto, apenas para o término da Copa Verde. O
goleiro Tony, o lateraldireito Railan, o zagueiro Alisson Cassiano, o
meia Wagner e os atacantes Diego Tavares e
Kaio Nunes, que tinham
seus contratos se encerrando nesta terça-feira
(15), estenderam seus
vínculos até o fim da
semana, quando o Colorado disputa o título
da Copa Verde. Após o
fim da competição, todos devem se sentar

Mas enfim. O que foi determinante (para a saída) é que
a gente não chegou num acordo. Essa é a grande verdade.
O Edminho (Pinheiro) deixou
bem clara a situação financeira do Goiás e acho que esse
é o grande segredo de ser um
clube organizado. Então, é por
isso que a gente não seguiu.
Mas tenho certeza de que é
um “até logo”. Nossa parceria
ficou clara. Alcançamos os objetivos do clube. Agradeço,
também, à torcida, pelo carinho”, comentou Jair Ventura.
(Especial para O Hoje)

com a diretoria vilanovense e discutir suas situações para o ano que
vem.

Saída

Apesar das renovações, o Vila Nova sofreu
sua segunda baixa no
elenco. Depois do atacante Dentinho, o também atacante Hugo Cabral, que pertence ao
Santa Cruz e que vinha
se recuperando de uma
lesão, deixou o clube.
O atleta, que tinha vínculo até o fim desta temporada, atuou apenas
11 vezes com a camisa
do Tigre e não marcou
nenhum gol.

Primeiro reforço

Além das renovações, o Vila Nova está
perto de acertar seu
primeiro reforço para
a temporada de 2023.
Velho conhecido da torcida vilanovense, o atacante Vinícius Leite,
que atuou em 2022
pelo Grêmio Novorizontino e pelo Avaí,
deve ser a primeira
contratação do Colorado para o ano que vem.
Natural da cidade
de Iporá, Vinícius Leite
vestiu a camisa do Tigre nas temporadas de
2017 e 2018. No tempo
em que esteve no clube, atuou em 33 partidas e marcou dois gols.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

De forma interina, Eduardo Souza comando o Atlético-GO em 14 jogos na temporada

Mesmo com rebaixamento, Eduardo
Souza é efetivado pelo Dragão
O Atlético Goianiense já
definiu quem será seu treinador na temporada de 2023.
Pouco tempo após o empate
com o América-MG, pela última rodada do Campeonato
Brasileiro e que rebaixou o
Rubro-Negro para a segunda
divisão, o presidente do clube,
Adson Batista, confirmou a
efetivação de Eduardo Souza,
que havia assumido o cargo,
de forma interina, após a saída
de Eduardo Baptista.
Ao confirmar a manutenção
de Eduardo Souza para 2023,
Adson disse que, em muitas
das vezes, nome e história não
querem dizer nada. Para o dirigente, o que realmente importa é o momento, os conceitos e a inteligência de um técnico. Desta forma, ele afirma
que o profissional tem conteú-

do e capacidade para conduzir
o Dragão a um bom ano.
“O Eduardo (Souza) vai ser
o treinador do Atlético Goianiense (em 2023). Às vezes,
só o nome e a história não
querem dizer nada. O que importa é o momento, os conceitos e a inteligência. Ele tem
conteúdo, tem capacidade e
nós vamos iniciar o ano de
uma maneira forte, com um
treinador que conhece o clube.
Ele tem uma boa leitura de
jogo e eu acredito que o Atlético vai fazer um grande ano.
Espero que possamos começar
e terminar bem o ano, porque
temos um planejamento para
isso”, disse Adson Batista.
Já Eduardo Souza revelou
que vinha conversando com
Adson Batista, que havia demonstrado interesse em sua

efetivação. Feliz, o comandante diz estar preparado
para a grande responsabilidade que terá em 2023. Ao
lado de sua comissão técnica,
o pensamento é de fazer com
que 2023 seja um grande ano
para o Atlético.
“Eu vinha conversando
com o Adson (Batista), que já
vinha demonstrando interesse
(na efetivação). Mas nós só íamos definir isso após o campeonato. Ele já adiantou. Estou
muito feliz, mas sabendo que,
após uma queda, a responsabilidade é muito grande. Mas
estou acostumado, assim como
os demais membros da comissão técnica e da direção. Esperamos fazer um grande ano
de 2023”, comentou o treinador. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Allan Aal espera que, contra o Paysandu, o Vila Nova jogue da mesma maneira como terminou a Série B

Fernando Brito/Vila Nova FC

PrimEira parte

Breno Modesto
Depois de dois anos, o Vila
Nova volta a enfrentar o Paysandu. Desta vez, em uma decisão de campeonato. Às 18h30
desta terça-feira (15), os comandados do técnico Allan
Aal enfrentam o Papão da Curuzu, fora de casa, no primeiro
jogo da final da Copa Verde,
competição que encerra a temporada de 2022.
Na visão do comandante
colorado, o time paraense chama a atenção por conta de sua
organização e pela qualidade
individual de alguns atletas.
Segundo Allan Aal, será necessário fazer as melhores escolhas possíveis para que o Tigre faça um jogo bom e competitivo na Curuzu.
“O Paysandu chama a atenção por conta de sua organização, pela qualidade individual de alguns atletas. É uma
equipe que vem se preparando (para a Copa Verde) há um
bom tempo. Eles têm, no meio
de campo, uma condição física
muito boa. Então, temos de

Fora de casa, Vila Nova enfrenta o Paysandu,
no jogo de ida da final da Copa Verde
ter atenção em nossa competitividade, para não deixar o
Paysandu se impor dentro de
sua casa. Esses são alguns detalhes. Vamos conversar e procurar tomar as melhores decisões possíveis para fazer
um jogo bom e competitivo,
porque se trata do “primeiro
tempo” desta final, que vamos
disputar em duas partidas”,
disse Allan Aal.

Sobre seu time, Allan Aal
acredita que a vitória na ida
passa pela manutenção da forma que o Vila Nova vinha jogando nas últimas rodadas da
Série B do Campeonato Brasileiro e, também, na Copa Verde.
No entanto, o treinador revela
que, por conta do desgaste físico, todos os atletas serão reavaliados para a decisão.
“Temos que jogar da ma-

neira que vínhamos jogando
na Série B e estamos jogando
na Copa Verde. Temos que
manter nossa característica,
até porque os jogadores são
os mesmos. Mesmo sendo
uma final, não tem como fugir
muito da nossa ideia de jogo.
Obviamente, temos que priorizar a questão física. Vamos
analisar cada atleta, para termos os melhores em campo.

FICHA TéCniCA
Paysandu x Vila Nova
Data: 15 de novembro de 2022. Horário: 18h30. Local: Curuzu, em Belém (PA). Árbitro: Paulo
Henrique de melo Salmazio (mS). Assistentes: eduardo Goncalves da Cruz (mS) e Leandro dos
Santos ruberdo (mS). VAR: Wagner reway (PB)
Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva (Thiago ennes), Genilson, naylhor e Patrick Brey;
mikael, João vieira e José Aldo; robinho, danrlei (Gabriel davis) e marlon.
Técnico: márcio Fernandes

Vila Nova: Tony; Alex Silva, rafael donato,
Jordan e Willian Formiga; Sousa, Jean martim
e matheuzinho; diego Tavares, neto Pessoa
e Kaio nunes.
Técnico: Allan Aal

Queremos fazer um grande
jogo, mas sabendo que a competição se define nos dois jogos”, finalizou Allan Aal.

Histórico

A partida desta terça-feira
(15) será a décima nona da história entre Paysandu e Vila
Nova. Até aqui, o histórico do
confronto apresenta bastante
equilíbrio. Com sete vitórias, o
Colorado é quem mais venceu.
O Papão da Curuzu levou a melhor em cinco oportunidades.
Além disso, as equipes empataram em outras seis partidas.
O último encontro de paraenses e goianos foi há dois
anos. Pela 11ª rodada da primeira fase da Série C de 2022,
os clubes se enfrentaram no
Mangueirão e empataram em
0 a 0. A competição daquela
temporada, que acabou apenas em 2021, teria o próprio
Vila Nova como seu campeão.
O Paysandu terminou na quarta posição de seu grupo no
quadrangular final e não conquistou o acesso à Série B.
(Especial para O Hoje)
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A Defesa Civil cadastrou líderes nas comunidades e mantém contato via telefone e aplicativo de mensagens

Ações da prefeitura
visam diminuir impactos
do período chuvoso
Defesa Civil monitora quase 30 áreas de risco e 99 pontos de alagamentos
Vinícius Marques
Uma ação que envolve diversas pastas, como Infraestrutura, GCM (Defesa Civil),
Meio Ambiente e Mobilidade.
A prefeitura de Goiânia inicia
intervenções que visam solucionar problemas de alagamento, principalmente, em
áreas onde há maior dificuldade de escoamento das águas.
Atuando em diferentes
frentes, de maneira preventiva, a fim de diminuir os impactos das chuvas no município. O trabalho é permanente e envolve diversas pastas, que atuam em parceria,
para ampliar a segurança e
o bem-estar dos goianienses.
As intervenções visam solucionar problemas de alagamento, principalmente, em
áreas onde há maior dificuldade de escoamento das
águas devido à impermeabilização do solo.
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura (Seinfra) tem
realizado obras para ampliar
o escoamento das águas pluviais, como a construção e
limpeza de bueiros, bocas de
lobo, galerias e pontes. O monitoramento e trabalho de
contenção de erosões é feito
em pontos como Parque Sabiá (Parque das Laranjeiras),
Córrego Taquaral (Residencial Talismã) e Rio Anicuns
(Vila São José).
O titular da Seinfra, Denes
Pereira, lembra que o município investe em tecnologia
de ponta para realizar a limpeza, manutenção, recuperação e cadastramento de galerias de rede de águas pluviais,
e bocas de lobo. “O caminhão
hidrojato suga toda a sujeira
e possui um robô com uma
câmera que acessa o local, e
que mostra tudo o que há
dentro do tubo, atingindo
toda a rede”, explica.
Somente em outubro, foi
realizada a limpeza em 335
pontos da capital, cerca de
1.500 bocas de lobo, 6.598 limpezas de ramais, 136 poços de
visita e galerias, com a remoção

de 408, toneladas de entulho
destes locais. A Seinfra lembra
que é preciso a cooperação da
população para não jogar lixo
em bocas de lobo, principalmente no período chuvoso.
Outra frente atua na requalificação de vias. Um exemplo
é a Avenida Acary Passos, no
Residencial Vale do Araguaia,
que foi recuperada, e recebeu
a construção de enrocamento
na margem do Córrego Água
Branca, para a prevenção de
alagamentos e inundações.

A Defesa Civil de
Goiânia monitora,
atualmente, 27 áreas
de risco, e cerca de
99 pontos críticos de
alagamentos

Defesa Civil

A Defesa Civil de Goiânia
monitora, atualmente, 27 áreas
de risco, e cerca de 99 pontos
críticos de alagamentos. Em
dias de chuvas fortes e tempestades, o trabalho recebe
apoio de mais de 90 viaturas
da Guarda Civil Metropolitana
(GCM). A Defesa Civil cadastrou líderes nas comunidades
e mantém contato via telefone
e aplicativo de mensagens,
para agilizar as informações,
e assim diminuir o tempo para
a resposta da Defesa Civil.
As regiões onde passam o
Rio Meia Ponte, Ribeirões Anicuns e João Leite, além dos
córregos Botafogo, Cascavel e
Capim Puba, são locais que demandam atenção e receberam

trabalhos preventivos da Seinfra, Comurg e Amma. A Defesa
Civil mantém, ainda, um canal
direto com a Enel e Saneago
para ações emergências

Trânsito

A Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM), por sua
vez, intensifica o trabalho de
orientação aos condutores,
sinalização viária, além de
investir em tecnologia, para
garantir que pontuais falhas

em semáforos sejam rapidamente corrigidas.
Com o início das chuvas
em Goiás — que se concentram nos meses de verão e
prolongam-se de outubro a
abril —, os condutores de veículos leves ou pesados devem
redobrar a atenção ao conduzir pelas vias da capital.
O gerente de Educação
para o Trânsito da Secretaria
Municipal de Mobilidade
(SMM), Horácio Ferreira , destaca que a regra geral e básica
para todos os condutores é a
redução de velocidade, pois,
com o excesso de água na
pista o motorista pode perder
o controle ou se envolver em
uma aquaplanagem, e manter
uma distância segura do veículo que está à frente.

Podas preventivas

A Agência Municipal do
Meio Ambiente (Amma) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) realizam o trabalho de poda preventiva por
toda a cidade, e realizam a
substituição dos jamelões por
outras plantas que não representam riscos aos condutores.
Somente entre 07 e 13 de
novembro, o trabalho que reduz as copas das árvores e
retira galhos e troncos que-

brados, alcança 40 bairros
da capital.
A ação envolve planejamento técnico que leva em
consideração fatores como:
risco de queda, proximidade
com rede elétrica, obstrução
de trânsito e outras situações
em que a galhada caída pode
criar nos espaços públicos, em
especial no período chuvoso,
com ocorrência de ventania.
As podas fazem parte do
trabalho diário de urbanização
da Comurg, e consistem em
remover galhos e troncos secos, cortes preventivos, limpeza, levantamento de copa e
desobstrução de fiação aérea.
Caso o exemplar precise ser
retirado, a Comurg faz a remoção mediante laudo técnico
da Agência Municipal do Meio
Ambiente (Amma), que avalia
as condições fitossanitárias do
exemplar arbóreo, e emitem
a autorização, via sistema.
Ao avistar uma árvore ou
galho caído, a população pode
acionar os serviços da Companhia por meio do Whatsapp 62-985968555, Central
de Atendimento ao Cidadão
35248555/35248500 ou ainda
pelo aplicativo Prefeitura 24h.

Meio Ambiente

A Prefeitura mantém Ecopontos espalhados pela cidade. Os espaços recebem uma
série de resíduos sólidos,
como pneus e materiais de
construção civil, evitando, assim, o descarte clandestino
nas vias. O Cata-Treco é outro
serviço, por agendamento,
que recolhe itens como móveis, armários e televisores,
impedindo uma série de danos ambientais e transtornos
no período chuvoso.
Outra iniciativa da prefeitura foi a instalação de ecofiltros em bocas de lobo em
bueiros da Região da Rua 44
e Avenida Contorno. Os locais,
de grande circulação, foram
escolhidos com o objetivo de
evitar que o lixo descartado
incorretamente caia nos rios
e lagos da capital. (Especial
para O Hoje)
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Supermercados ainda são os
queridinhos dos consumidores
Redes estavam na
lista dos 53 serviços
considerados
essenciais no Brasil
durante a pandemia
Sabrina Vilela
Pedir comida por meio
de aplicativos se tornou cada
vez mais comum, contudo
as famílias ainda preferem
ir ao supermercado como a
principal forma de abastecimento. Segundo dados divulgados pela pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC), o setor supermercadista fechou o ano de 2021
com um saldo positivo de
54 mil lojas, chegando a um
total de 145 mil estabelecimentos em todo o país.
Durante os anos de 2020
a 2021 , época em que a Covid-19 estava no auge, os supermercados estavam na lista
dos 53 serviços considerados
essenciais no Brasil. A pesquisa aponta ainda que o setor fechou o ano de 2021 com
saldo positivo de 54 mil lojas,
o que representa 145 mil estabelecimentos do tipo.
Contudo, para acompanhar a modernidade muitos
supermercados adotaram as
compras virtuais até como
uma alternativa para aumentar as vendas, principalmente
durante o período pandêmico.
Desde o mini mercado próximo de casa até o hipermercado para as compras do mês,
essas opções são as preferidas
entre os brasileiros.
Para o supervisor de vendas da Marajoara Laticínios,
Matheus de Paula Junqueira,
o setor supermercadista é essencial para a indústria alimentícia, porque é o canal de
distribuição de seus produtos.
“O varejo, a longo prazo,
é um importante formador
de opinião em relação a qualquer tipo de marca. Ter um
produto vendido em um su-

O setor fechou o
ano de 2021 com
um saldo positivo
de 54 mil lojas

permercado, seja ele de rede
ou de bairro, traz para o consumidor uma percepção de
confiabilidade", afirma.
Ele reitera ainda que a distribuição para supermercados
e hipermercados representa
cerca de 90% das vendas da
marca. Outro ponto destacado
pelo profissional é que a presença de determinados itens
em mercados agregam valor
ao consumidor final.

Indústrias

Para que os produtos consigam chegar até as gôndolas
é necessário que haja entre

as indústrias um eficiente
serviço de logística. “Ter eficiência logística é uma grande
vantagem de competitividade. Somos, inclusive, uma das
poucas marcas de laticínios
no País que consegue fazer
uma entrega em até no máximo dois dias. Isso é importante porque nesse segmento
de laticínios há uma variação
de preço quase diária, e isso
é muito importante, para se
ter um espaço maior e uma
preferência no ponto de venda”, destaca Junqueira.
O profissional conta ainda
que para existir os processos
de industrialização dos alimentos é indispensável que
os segmentos da indústria e
do varejo formem uma cadeia
econômica ainda maior e com
dinamicidade.
“O leite UHT é de grande
importância para o mercado
do Brasil. Para se ter uma
ideia, em 2020, esse produto
representou cerca de 87% do
leite comercializado na forma
líquida. É um produto que
está presente em 90% dos lares brasileiros”.

Impacto do atacarejo
nos mercados

A Associação Brasileira de
Atacarejos (Abaas) destaca
que as lojas que possuem tanto o atacado como varejo, movimentam cerca de 230 bilhões em faturamento anualmente. Outra pesquisa da
Nielsen, citada pela Associação Goiana de Supermercados, até o final deste ano poderá representar metade das
vendas do varejo voltado para
a alimentação no Brasil.
Fundador da Varese Retail,
Alberto Serrentino destaca que
"a crise econômica catapultou
o formato porque as pessoas
passaram a privilegiar o preço
e alguns players enxergaram
como uma alternativa de expansão e diversificação ou
complemento de formatos de
lojas. A conversão de hipermercados de baixo desempenho em atacarejo representou
um salto de crescimento entre
200% e 300% nas vendas”.
O especialista destaca ainda que não existe uma competição entre supermercados
e atacarejos, visto que as com-

pras para abastecimento são
realizadas pelo menos uma
vez por mês pela maioria das
pessoas. E que isso não impacta diretamente em supermercados, principalmente em
mercados de bairro.
“Estamos falando de itens
de mercearia, produtos básicos, também conhecida como
compra abastecedora de baixa frequência. O supermercado é muito bom na variedade, no serviço e na execução de perecíveis”, ressalta
Serrentino.
Ele destaca ainda que o
maior desafio dos atacarejos
é com relação aos formatos.
“A expansão do formato no
país começa a criar uma concorrência muito grande entre
os atacarejos e nem todas as
lojas mantêm o mesmo padrão
de produtividade, lucratividade
e retorno. Encontrar espaços
para novas expansões e para
crescimento orgânico é um desafio grande no setor e, talvez,
em algum momento teremos
fusões e aquisições dentro das
operações de atacarejo", conclui. (Especial para O Hoje)

CULTURAL

Estudantes goianos iniciam intercâmbio em Barcelona
Os 12 Aprendizes do Futuro selecionados para intercâmbio cultural na Europa
iniciaram a programação neste domingo (13/11) por Barcelona, na Espanha. Ainda
esta semana, eles cumprirão
uma agenda oficial com o
presidente da Catalunha, Peres Aragonès, o prefeito da
cidade de El Prat de Llobregat,
deputados do Parlamento Europeu, além de jovens estudantes de diversos países.
A viagem, uma iniciativa
do Governo de Goiás em parceria com a Renapsi, é uma
premiação aos aprendizes com
melhores notas, desempenho
em redação e nas atividades
de orientação profissional.
A comitiva desembarcou
na Espanha no sábado (12/11)
e o dia foi livre para passeios
em pontos turísticos na região. Dentre as visitas que fizeram, merecem destaque o
Palácio Nacional de Montjuic
e o Museu Nacional de Arte
da Catalunha, em Barcelona.
“Estou vivendo um sonho.
O intercâmbio mal começou
e tenho certeza que meu
olhar sobre o mundo já foi

transformado. Conversamos
com vários estudantes daqui,
trocamos experiências e está
sendo tudo maravilhoso”,
afirma a aprendiz Brunna
Gomes do Vale, de 15 anos.
Acompanham a comitiva
a coordenadora do Gabinete
de Politicas Sociais e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás
e presidente de honra da OVG,
primeira-dama Gracinha Caiado, o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington
Matos, e a diretora-geral da
OVG, Adryanna Caiado. Os estudantes selecionados ganharam a viagem com todas as
despesas pagas, além de roupas, custeio do passaporte e
documentação necessária.
“Apresentar aos jovens um
universo de possibilidades é
algo impagável. E, com eles,
mostramos ao mundo a grandiosidade desse projeto que
é o Aprendiz do Futuro. Nosso
objetivo é buscar novas parcerias para que possamos oferecer cada dia mais à juventude goiana”, destaca Gracinha Caiado. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

A viagem, uma iniciativa do Governo de Goiás em parceria com a
Renapsi, é uma premiação aos aprendizes com melhores notas
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Brasil está em 10 lugar no ranking
mundial de partos prematuros
Bebês prematuros
podem precisar de
cuidados mais
intensos, bem
como de
medicamentos e
em alguns casos
intervenções
cirúrgicas
Alexandre Paes
No Brasil, 340 mil bebês
nascem prematuros todo ano,
número que equivale a pelo
menos 930 por dia ou 6 nascimentos pré-termo a cada 10
minutos. O Brasil é o 10º no
ranking mundial de partos prematuros. De acordo com dados
do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e
do Ministério da Saúde (MS),
essa totalidade corresponde a
12,4% dos nascidos vivos.
Durante o mês de novembro, o MS vai apresentar ações
voltadas ao cuidado das gestantes e recém-nascidos por
meio do Sistema Único de Saúde (SUS), visando à diminuição
das taxas de parto prematuro
no Brasil, bem como intensificar o cuidado aos recém-nascidos prematuros.
São considerados prematuros (ou pré-termos), os bebês
que chegam ao mundo antes
de completar 37 semanas de
gestação (36 semanas e 6 dias).
O acompanhamento médico e
algumas medidas tomadas durante a gestação podem evitar
o nascimento do bebê antes
do tempo previsto.
Com o tema "Garanta o
contato pele a pele com os
pais desde o momento do nascimento", a campanha de 2022
para o mês Novembro Roxo
tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados e a prevenção da prematuridade.
Nesse contexto, a Pasta vai
divulgar conteúdos aprofundando temas como o contato
pele a pele, formas de prevenção, amamentação na primeira
hora, método canguru, cuidado

O acompanhamento
médico e algumas
medidas tomadas
durante a gestação
podem evitar o
nascimento do bebê
antes do tempo
previsto

neonatal, ações como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança
(IHAC), entre outras.

Fatores de risco

De acordo com a médica
neonatal Débora Maia, inúmeros fatores podem desencadear
o parto prematuro, que é aquele que antecede a 37ª semana
de gravidez. “Nós temos várias
causas, mas o carro-chefe é a
infecção urinária materna não
tratada corretamente. Mas
também temos trauma, hipertensão, diabetes não controlada, doenças vasculares maternas, incompetência do útero
em segurar o bebê ali. São causas não tão comuns, mas acontece”, explicou a médica.
Ainda segundo a médica, todas as causas são previsíveis
com o pré-natal, que deve acompanhar a gestante durante toda
a gravidez. Após o nascimento,
o recém-nascido recebe a assistência necessária até que esteja
apto para sair da UTI.
“Toda vez que a gente sabe
de um bebê prematuro que

vai nascer, nos preocupamos
com som, luz, com apoio respiratório, controle de temperatura e alimentação diferenciada porque temos um bebê
que não está preparado. Ele
não tem pele suficiente para
controlar a temperatura, não
tem pulmão apto para respirar
sozinho, não tem o ouvido preparado’, ressaltou.
“Se a gente não consegue
fazer esse processo de adaptação do útero no pós-nascimento, esse bebê vai carregar
alguns problemas. Ele pode
ter problemas de visão, de audição, neurológico e respiratório. Quanto mais prematuro,
maior a possibilidade de ter
sequelas”, afirmou Débora.
As sequelas da prematuridade fazem parte da rotina
da pequena Ieda Cechinato,
de 5 anos. Apesar da mãe, Juliana Cechinato, ter recebido
todo o acompanhamento médico necessário durante a gravidez e não ter problemas de
saúde, o nascimento aconteceu
na 21ª semana de gestação.

“O período gestacional foi
tranquilo, até que comecei a
sentir dores muito fortes. Pesquisei sobre isso e vi que eram
dores de parto. Dali em diante
fiquei internada tentando segurar, mas infelizmente ela
veio a nascer antes da hora.
Foi bem doloroso, não só para
mim, mas para meu esposo”,
disse Juliana.
Ela conta ainda que, após
o nascimento, Ieda precisou
passar por uma cirurgia para
evitar que ficasse cega, devido
ao tempo em que precisou de
oxigênio. Depois disso, ainda
teve uma parada dos rins e do
intestino, até que finalmente
recebeu alta da UTI.
“Com seis meses de vida,
começou a fazer fisioterapia e
cada profissional indicava outro que ela tinha necessidade,
até que se fechou um laudo,
que descreve tudo o que precisa fazer até que atinja um
desenvolvimento adequado
para a idade. Ela fala, anda,
canta, mas ainda tem necessidade de fazer várias terapias.”

Hemu é referência em casos de prematuros
O Hospital Estadual da Mulher (Hemu), referência no
atendimento de casos de média e alta complexidade, alerta
para a campanha Novembro
Roxo. O recém-nascido (RN)
prematuro pode ter complicações respiratórias, cardíacas
e intestinais e requer cuidados
especiais em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. No
caso do bebê não conseguir
respirar sozinho, pode haver
a necessidade de ventilação
mecânica até que os pulmões
amadurecem.
A prematuridade extrema
(bebês que nascem antes de
28 semanas) é a causa individual mais frequente de
morte de RNs. Além disso,
eles correm um risco elevado
de ter problemas de longo
prazo, sobretudo atraso no
desenvolvimento.
No Hemu, esse tipo de
nascimento corresponde a
cerca de 60% dos partos realizados. O alto índice é explicado pelo fato do hospital
ser especializado nesse tipo
de atendimento.

São considerados
prematuros (ou
pré-termos), os
bebês que chegam
ao mundo antes de
completar 37
semanas de
gestação
(36 semanas
e 6 dias)

Segundo a neonatologista
Daniella Portal, as causas mais
comuns da prematuridade são:
hipertensão na gestação; diabetes gestacional; doenças ute-

rinas; infecções urinárias; obesidade; pré-eclâmpsia; parto
prematuro anterior, gravidez
gemelar entre outras.
Por tudo isso, a médica cha-

ma a atenção para a importância do pré-natal. ”O pré-natal é de extrema importância
para os cuidados com a saúde
das gestantes e dos bebês. É

uma ótima ferramenta para
controlar os fatores de risco,
prevenindo a prematuridade”,
afirma a neonatologista. (Especial para O Hoje)
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Irã emite
primeira pena
de morte ligada
aos protestos
Cidade foi recuperada pelas tropas ucranianas, embora Moscou insista que faz parte do território russo

Zelenskiy visita
Kherson e promete
expulsar Rússia
de toda a Ucrânia
Presidente da Ucrânia visita importante cidade no sul do país
que havia sido a única capital regional capturada pelos russos
O presidente ucraniano,
Volodymyr Zelenskiy, visitou
Kherson, o maior prêmio que
suas tropas conquistaram até
agora, e prometeu pressionar
pela recaptura de todas as
terras ocupadas.
A visita de Zelenskiy ocorre
no momento em que os chefes
de inteligência dos Estados
Unidos e da Rússia se reuniram na Turquia para o mais
alto nível de conversação presencial publicamente conhecida entre EUA e Rússia desde
a invasão russa em fevereiro.
Washington disse que Kiev
estava ciente da reunião, que
se concentraria na prevenção
de uma escalada e não envolveria a discussão de qualquer solução para o conflito.
Zelenskiy, com uma jaqueta
de inverno cinza casual, apertou a mão de soldados e acenou para os civis que olhavam
dos apartamentos ao redor
enquanto era escoltado por
guarda-costas armados pelas

ruas de Kherson, apenas três
dias depois que suas tropas
invadiram a cidade. Ele disse
em uma reunião de soldados
que eles “provaram que era
impossível matar a Ucrânia”,
e então fez um minuto de silêncio para soldados que morreram durante a ofensiva.

Terceira retirada

As forças russas fugiram
de Kherson na semana passada em sua terceira grande
retirada desde a invasão da
Ucrânia em fevereiro, e a primeira vez que abandonaram
uma cidade tão grande.
“Você vê nosso Exército
forte. Estamos indo passo a
passo pelo nosso país, os territórios temporariamente
ocupados”, disse Zelenskiy a
repórteres depois de se dirigir
às tropas em frente ao prédio
da administração na praça
principal, onde moradores
também apareceram, alguns
com crianças ou carrinhos

de bebê, alguns agitando bandeiras ucranianas ou envoltos
nelas. “Estamos prontos para
a paz - mas a nossa paz... Para
todo o nosso país, todo o nosso território”, disse ele.
Minutos antes de ele chegar, bombardeios próximos
podiam ser ouvidos e, depois
que ele terminou de falar,
várias outras rajadas de artilharia ecoaram pela cidade.
Kherson foi uma das quatro províncias que o presidente russo, Vladimir Putin,
declarou anexada no mês passado e disse que faria parte
da Rússia para sempre. A perda da capital regional é um
grande golpe psicológico e estratégico para Moscou.
Zelenskyi disse que os ocupantes russos cometeram crimes de guerra, incluindo assassinatos e sequestros. Eles
deixaram infraestrutura destruída e minas terrestres para
trás quando se retiraram através do rio Dnipro. (ABr)

REPIQUE

Cidades chinesas registram
casos recordes de Covid-19
Pequim e várias outras
grandes cidades da China relataram infecções recordes de
Covid-19 nesta segunda-feira
(14), colocando as autoridades
sob mais pressão para conter
surtos rapidamente, ao mesmo
tempo em que tentam reduzir
o impacto na vida das pessoas
e na atividade econômica.
Em todo o país, 16.072 novos casos transmitidos localmente foram relatados pela
Comissão Nacional de Saúde,
acima dos 14.761 no domingo
(13) e o mais alto na China
desde 25 de abril, quando
Xangai estava lutando contra
seu surto mais grave.
Pequim,
Chongqing,
Guangzhou e Zhengzhou registraram seu pior dia até
agora, embora no caso da capital chinesa a contagem tenha sido de poucas centenas
de casos, enquanto as outras

País enfrenta política de Covid Zero que vem impactando as comunidades
cidades contavam milhares.
A carga de casos é muito
pequena em comparação com
os níveis de infecção encontrados em outros países, mas
a insistência da China em eliminar os surtos assim que surgirem sob sua política de Covid
Zero aumentou o impacto nas

comunidades e na economia.
Apesar do afrouxamento
das restrições, muitos especialistas dizem que as medidas
são incrementais, com alguns
prevendo que é improvável
que a China comece a reabrir
até depois da sessão do parlamento de março, no mínimo.

O Irã emitiu neste domingo (13/11) sua primeira sentença de morte
relacionada à onda de
protestos que ocorrem
há semanas em todo o
país, informou um site
de notícias ligado ao Judiciário iraniano.
O acusado não identificado foi condenado à
morte pelos crimes de
“incendiar um prédio do
governo, perturbar a ordem pública, (promover)
reunião e conspiração
para cometer um crime
contra a segurança nacional”, além de ser “um
inimigo de Deus e corrupção na Terra”, disse
o site Mizan Online.
Este último é um dos
crimes mais graves sob a
lei iraniana. O julgamento
ocorreu em um tribunal
de Teerã, capital do país.
O condenado pode recorrer da sentença.
Segundo o mesmo site,
uma outra corte em Teerã
sentenciou cinco pessoas
à prisão, com penas entre
cinco a dez anos, por “reunir-se e conspirar para cometer crimes contra a segurança nacional e perturbar a ordem pública”.
Os protestos em todo
o país tiveram início após
a morte da jovem curda
Jina Mahsa Amini, de 22
anos, em 16 de setembro,
sob custódia policial. Ela
havia sido presa pela
controversa polícia da

moral iraniana por não
estar usando o hijab (véu
islâmico) corretamente,
violando assim o rígido
código de vestimenta do
país para as mulheres.
Os protestos de mulheres cresceram e se tornaram atos também contra o regime iraniano,
mas têm sido reprimidos
pelas forças de segurança
do país, muitas vezes
com violência.
Mais cedo neste domingo, centenas de pessoas em três províncias
foram indiciadas por sua
participação nas manifestações, as quais o Irã se
refere como “motins”. Desde o início dos atos em
meados de setembro, mais
de 2 mil pessoas já foram
formalmente acusadas.
Grupos de direitos humanos afirmam que 15
mil manifestantes já foram detidos – um número que as autoridades iranianas negam.
A repressão do regime
ainda teria provocado
mais de 320 mortes desde
o início dos protestos, segundo um relatório divulgado no sábado pela ONG
Iran Human Rights (IHR).
Além da repressão
contra manifestantes, o
Irã também sancionou o
serviço da DW em idioma
persa no mês passado
pela cobertura dos protestos, acusando-o de
“apoiar o terrorismo”.

Manifestante é condenado à morte por uma série de crimes

MAIS UM

Tiroteio na Universidade
da Virgínia, nos EUA,
deixa 3 mortos e 2 feridos
Um atirador matou
três pessoas e feriu outras
duas no campus principal
da Universidade da Virgínia, em Charlottesville,
nos Estados Unidos, no
domingo (13), e o suspeito,
identificado como estudante, continua foragido,
disse o presidente da universidade, Jim Ryan, em
comunicado divulgado
nesta segunda-feira (14).
As pessoas foram aconselhadas a se abrigar no
local por volta das 22h40,
horário local, após um tiroteio relatado em Culbreth Road, de acordo
com o Departamento de
Polícia da Universidade
da Virgínia. O local permanece em confinamento
enquanto as autoridades
procuram o suspeito.
Acredita-se que o suspeito, identificado pela
polícia como Christopher
Darnell Jones Jr., esteja
armado e seja perigoso.

Ele é descrito como alguém vestindo uma jaqueta bordô com jeans
azul e sapatos vermelhos,
e pode estar dirigindo
um SUV preto, segundo
a polícia.
Os dois feridos estão
recebendo cuidados médicos, disse Ryan, acrescentando que ficou devastado “por essa violência ter acontecido na Universidade da Virgínia”.
As aulas desta segundafeira foram canceladas.
Funcionários da Universidade da Virgínia não
identificaram as vítimas
ou declararam se eram
estudantes.
As autoridades disseram na manhã desta segunda-feira que vários
departamentos de polícia
estão procurando ativamente por Jones, incluindo o uso de um helicóptero da Polícia Estadual
da Virgínia.
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Essência
Lanna Oliveira

Hoje é dia de

PeTiSCAr

Feriadão é sinônimo de cerveja gelada e comidinhas
gostosas, seja embutidos e queijos ou aquelas frituras
que amamos acompanhadas de molhos e geleias
receitas
Cebola empanada
IngredIentes
1 cebola média
1 xícara de farinha de trigo
2 xícaras de farinha de rosca
300 ml de leite
sal e tempero a gosto
Óleo para fritar
modo de preparo
descasque a cebola. Corte tem tiras
(anéis), com um pouco menos de 1 cm
de espessura. deixar de molho os anéis
na água, por pelo menos 1 hora, para
tirar a acidez da cebola. Coloque sal e
tempero a gosto na farinha de rosca.
primeiro passe a cebola no leite. depois
na farinha de trigo. depois no leite. depois na farinha de rosca. depois no leite
novamente. e por final passe na farinha
de rosca. esquente bem o óleo e frite.

provolone empanado

geleIa de pImenta

IngredIentes
2 ovos
1/2 colher (chá) de sal
500g de queijo provolone em cubos
1 xícara (chá) de farinha de rosca
Óleo para fritar

IngredIentes
6 pimentas dedo-de-moça médias
1 dente de alho
2 maçãs sem casca e sem sementes
1 xícara de açúcar
¼ xícara de água
¼ xícara de vinagre de maçã
sal a gosto

modo de preparo
bata ligeiramente com um garfo os ovos e o sal. passe
os cubos de queijo pelos ovos e pela farinha de rosca.
Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar levemente.
escorra em papel-toalha e sirva. geleias são bons acompanhamentos para esse prato.

modo de preparo
lave as
pimentas,
corte-as ao
meio no
sentido do
comprimento e retire as sementes.
Corte as pimentas em
pedaços
para ficar
mais fácil de triturar junto com as maçãs e com a água.
em uma panela em fogo baixo, misture tudo com o açúcar,
o alho picado e o vinagre de maçã. mexa bem até cozinhar
(10-15 minutos), com atenção ao ponto - a geleia que
passar do ponto ficará mais dura e precisará de um pouco
mais de água. reserve em recipientes adequados e deixe
esfriar, depois sirva separadamente.

Estamos na reta final de 2022, e o
clima de festa já toma conta do espírito
dos brasileiros. Não é segredo que no
País esses momentos são valorizados e
nada melhor do que uma cervejinha e
um bom petisco para curtir as comemorações. Hoje, 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República, é uma ótima oportunidade de
colocar em prática receitinhas que podem te acompanhar nessas diversas
ocasiões. Pastel, bolinho de mandioca,
torresmo, frango à passarinho, croquete,
bata frita, frios, entre outros, são escolhas acertadas para viver a experiência
do boteco em casa.
Hoje, feriadão, é dia de folga, pelo
menos é a minha torcida, que você
esteja descansando e se preparando
para aproveitar o dia e fazer dele um
momento incrível. Dito isso, o Essência
evidencia a importância de usufruir
dessas ocasiões para embarcar em experiências fora da rotina. É um fato
que os brasileiros adoram sentar em
bares para tomar uma cervejinha e petiscar, seja depois do trabalho ou nos
fins de semana. Mas também é possível
preparar petiscos de boteco no conforto
da sua casa e se deliciar da mesma maneira. Seja em família ou entre amigos,
que tal embarcar nessa com a gente?
Todo mundo que consome cerveja
já sabe de cor e salteado que não funciona ingerir bebida alcoólica de barriga
vazia, né? Eu espero que sim! Pelo menos alguns minutinhos antes de beber,
e até mesmo durante o consumo, é importante acompanhar a breja com alguma comidinha. O que não é sacrifício
nenhum, afinal, alguns aperitivos pedem uma cerveja gelada, e a cerveja
também chama por uns petiscos para
retardar a ação do álcool no nosso corpo. Mas vamos lá, quais os acompanhamentos mais desejados nos quatro
cantos do País, e principalmente aqui
em Goiás? Eu te digo, e melhor, te ensino como prepará-los.

E vamos de queridinhos

Os petiscos frios são coringas para
quem deseja fazer algo prático e que
não tome muito tempo na hora do preparo. Pelo fato de encontramos muitas
opções de frios, eles acabam se tornando
extremamente fácies de combinar com
vários tipos de bebidas, e agradas qualquer paladar. Sugerimos opções versáteis
e que você pode adaptar como quiser,
inserindo ou substituindo algum ingrediente. Ovos de codorna com salames
de diversas qualidades são tradicionais
na tábua de frios, juntamente com a
azeitona, palmito, presuntos, queijos,
tomate cereja, frutas, e amendoins. Pastas e geleias com torradas também são
perfeitas para complementar o prato.
O guacamole é um petisco mexicano
que vem sendo preparado por muitas
pessoas na intenção de acompanhar a
cerveja. Segundo os entendedores do
assunto, ele combina muito bem com
cervejas dos estilos Amber Lager, India
Pale Ale e American Pale Ale. A receita
é preparada com abacate, tomate, cebola, alho, coentro, pimenta malagueta
sem sementes, limão, azeite extra virgem e sal. O petisco, por ser uma espécie
de pastinha, vai bem com doritos, a
opção mais comum entre os brasileiros.
Mas é sempre legal caprichar para fazêla brilhar como nos próprios nachos,
sour cream, tortilhas de milho e chips
de banana, por exemplo.
Por fim, vamos para o que mais nos
interessa, os petiscos fritos são as melhores escolhas para acompanhar uma
cerveja gelada. Confesso que não são
opções nada saudáveis, mas não foge
de tudo que é saboroso. Uma dica para
aliviar a consciência, não frite no óleo,
todas as receitas podem ser feitas na
Air Fryer. Entre os mais pedidos estão
a tradicional batata frita, simples e deliciosa. O pastelzinho com possibilidades
de recheios, os bolinhos de mandioca
ou de bacalhau, torresmo, frango a
passarinho, quibe, são destaque nas
mesas dos bares. Agora é pôr a cerveja
para gelar e preparar os seus petiscos
preferidos para curtir o feriadão. (Especial para O Hoje)
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Um cavaleiro sem memória
Em 'O Legado', Guilherme Sanchez mostra um reino
fantástico pelos olhos vermelhos de um jovem sem passado
Governo reforça importância de buscar acompanhamento
médico, também como prevenção ao diabetes

Saúde em foco
Governo promove debate sobre
diabetes, Dia D e 'live' com
informações sobre o Dia da Diabetes
Elysia Cardoso
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás (SES-GO),
realizará nesta semana uma
série de ações em referência
ao Dia Mundial do Diabetes,
celebrado na última segunda-feira (14). A data instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela
Organização das Nações Unidas (ONU) visa incentivar o
desenvolvimento de estratégias com o objetivo de
conscientizar a população
mundial sobre as implicações do diabetes na saúde e
na mortalidade dos cidadãos
de todo o planeta.
Na quarta-feira (16), será
realizado o 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 vão ocorrer
simultaneamente, das 9h
às 14h, em diferentes unidades da SES-GO, entre as
quais a sede da pasta, 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), também
na capital, as atividades vão
das 8h às 11h.
A SES também vai promover na quinta-feira (17),
às 9h, uma live sobre o tema
Diabetes Tipo 2 – Atualização em Educação, Nutrição
e Tratamento. O evento virtual terá como público-alvo
profissionais das Regionais
de Saúde e dos municípios
goianos. As exposições sobre o tema serão feitas pela
enfermeira Andréia Sardinha, pela médica endocrinologista Isabela Ghetti e
pela nutricionista Laísa Dalafini, servidoras da Suvisa.
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 cegueira,
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 das pessoas com
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 o
tema visam destacar a necessidade de facilitar o
acesso à educação de qualidade sobre diabetes para
profissionais e pessoas que
têm a doença.

Características

O diabetes é caracterizado pela elevação persistente de açúcar no sangue
que pode ser pela falta de
produção ou produção insuficiente de insulina no
organismo. Dados do Ministério da Saúde apontam
que o Brasil é o quinto País
em incidência de diabetes
no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos,
de 20 a 79 anos, perdendo
apenas para China, Índia,
Estados Unidos e Paquistão.
A enfermidade é classificada por sua etiologia. Consideram-se três tipos. O
Tipo 1, referente à ausência
total de insulina, é relacionado a fatores hereditários
e manifesta-se normalmente antes dos 30 anos.
Já o tipo 2, caracterizado
pela deficiência de insulina,
está relacionado a hábitos
de vida, entre eles alimentação inadequada e sedentarismo. Na grande maioria
das vezes, se manifesta depois dos 40 anos em pessoas
com obesidade. Há ainda o
diabetes gestacional, que se
manifesta pelo aumento da
glicemia no período de gravidez. As pesquisas médicas
indicam ainda que em 90%
das pessoas que apresentam
a doença prevalece o tipo
2. (Especial para O Hoje)

Imagine acordar no
meio de um campo de
batalha com dezenas de
mortos e abraçado ao
corpo de um lobo. Para
piorar, você não se lembra de nada e sua única
característica mercante
é ter olhos vermelhos.
Assim começa a instigante história de Rubreon
Lupus, encontrado desta
forma pelo Cavaleiro Vallend Mac’Cartner, que o
batiza e começa a ensiná-lo os valores e princípios da antiga ordem dos
Cavaleiros.
Esta saga de fantasia
foi criada pelo historiador e escritor Guilherme
Sanchez. Com combates
mortais e aventuras memoráveis, o livro 'O Legado – As Crônicas de
Leferion' é o primeiro
volume de uma saga sobre um homem em busca
do próprio passado e de
quem ele realmente é.
Neste mundo de fantasia medieval, com magia, elfos e anões, o enredo carrega, ao mesmo
tempo, todas as influências de Sanchez como
historiador, que recebeu
o título de Imortal da
Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul. Reunindo conhecimentos em Idade
Média, o autor constrói
uma trama fantástica em
uma ambientação com
ares de ficção histórica.
Em 'O Legado', Guilherme Sanchez conta a história de uma
amizade
verdadeira
e forjada
nos valores
dos cavaleiros, mas que
será interrompida quando
surge um misterioso mal perseguindo os heróis. Com um ritmo cativante, este
livro é o início de
uma saga que une
alta fantasia, história medieval e lições
de companheirismo.

Guilherme Sanchez mantém o canal
Nerd Talk Gameplay, no Youtube,
onde fala de filmes e games

Sobre o autor

Guilherme Sanchez
é historiador, analista
de TI e escritor. Nascido
na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul, mantém o canal
Nerd Talk Gameplay, no
Youtube, onde fala de filmes e games. O Legado
é o primeiro livro de As
Crônicas de Leferion. (Especial para O Hoje)

RESUMO de nOveLAS
t
amor sem igual
duplex questiona Antônio
e Cindy. Tobias fica assustado
com a morte de Beto. duplex
se decepciona com Antônio e
Cindy. Oxente e Zenaide se
reconciliam. Fernanda chora
a morte de Beto. Willian chega
com o pedido de soltura de
Leandro. Bernardo se esconde
no apartamento de Leandro.
Tobias fica aliviado com a posição de Poderosa em relação
à morte de Beto. A mãe de
Hugo pede para miguel recebê-lo em sua casa. Leandro é
surpreendido por Bernardo
em sua casa. donatella sente
ciúmes de Poderosa.

Mar do sertão
Candoca salva Coronel. Tertulinho chora ao ver pai desacordado, e deodora tenta
consolar o filho. Padre Zezo
garante a Pajeú que nada
acontecerá se ele acompanhar
Floro Borromeu pacificamente. Candoca avisa a deodora
que o estado do Coronel é
grave. Tertulinho fala para
José que descobrirá o culpado
pelo atentado contra seu pai.
vespertino foge de Canta Pedra. Joel Leiteiro vê Anita quase beijando mirinho e se decepciona. Timbó sugere que
Floro Borromeu faça reconstrução do crime do Coronel.

Cara e Coragem
danilo conta para duarte
o que fez com moa. Anita sente ciúmes de Ítalo. Lou tenta
conversar com rico. Olívia
conta para Jéssica sobre moa
e ela teme por danilo. regina
fala com Léo que não deixará
Clarice voltar para a SG. danilo
prende duarte e Jéssica na
mansão de Bob. Hugo fica
com ciúmes de enzo. Lou e
rico fazem as pazes. Pat decide denunciar danilo a polícia. Batata começa a trabalhar
como vendedor ambulante
perto de Fernanda. regina expõe aos acionistas os contratos que a SG perdeu.

Poliana Moça
Kessya se arrepende de ter
se aberto com Poliana. na
roda com Song e Helena, Kessya diz que Poliana compartilhou uma conversa sobre seu
sentimento com Bento. Kessya
afirma que quer se afastar de
Poliana. Jefferson conversa
com Brenda sobre a briga no
relacionamento. Com telefone
grampeado, capangas da Cobra escutam conversa de Otto
com Sérgio, sobre a demissão
do Jefferson e o seu talento
na programação de androide.
Tânia tem uma grande ideia
ao saber do potencial de Jeff.
Kessya evita Poliana.

Travessia
Cidália diz a moretti que
Guerra teve uma filha com
uma executiva, quando o empresário pergunta sobre o exsócio. rudá se sente preterido
pela mãe. moretti e Leonor
se beijam. dante orienta Brisa
a não tomar nenhuma atitude
que possa desfavorecê-la.
Chiara demonstra não se importar quando dina diz que
Ari está arrependido. Brisa
fica sabendo por Juliana que
o advogado de Ari alega que
ela abandonou Tonho. Karina
usa o celular de Brisa para ligar para Oto e contar o que
está acontecendo.
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natal: Papai noel
O Goiânia Shopping se
prepara para receber a atração principal do natal: o Papai noel. A festa para recepcioná-lo será nesta terça-feira (15), a partir das
16h, na entrada do Piso 1,
com apresentação de coral
natalino infantil Pequenas
vozes, apresentação teatral
de personagens lúdicos, entrega de balões e de pipoca
e um incrível show de neve.
Às 17h15, o Papai noel,
acompanhado de sua comitiva encantada, chega ao
shopping trazendo uma
mensagem de otimismo e
esperança. Quando: terçafeira (15). Onde: Avenida T10, nº 1.300, Setor Bueno Goiânia. Horário: 16h.
Programação de feriado
nesta terça-feira (15), é
comemorado a Proclamação
da república, feriado nacional. e, para a alegria dos
goianos que estarão de folga,
o Shopping estação Goiânia
estará aberto para receber

protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
terça-feira (7). Onde: Av. dep.
Jamel Cecílio, nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.

Goiânia Shopping se prepara para receber a
atração principal do Natal: o Papai Noel, hoje (15)
a comunidade que deseja visitar o estabelecimento. As
lojas e quiosques funcionarão
das 09h às 17h. O supermercado Costa Atacadão, das
08h às 20h, e a rede de academias Bluefit funciona 24
horas. Quando: terça-feira
(15). Onde: Avenida Goiás,
nº 2.151, Centro - Goiânia.
Horário: a partir das 9h.
Pista de Patinação no Gelo
Como novidade para
quem aprecia diversão, o

Flamboyant Shopping recebe
a Pista de Patinação no Gelo,
da Happy On ice. A pista de
gelo tem aproximadamente
100 metros quadrados e está
instalada no Atrium. A atração é um sucesso entre os
visitantes que gostam de
aventura e é acompanhada
por monitores, que repassam algumas dicas para os
aventureiros de primeira viagem. Os usuários utilizam
equipamentos de proteção
individual e devem seguir os

Mostra literária
O itaú Cultural disponibiliza em: (livrosdeartista.itaucultural.org.br), a exposição
virtual ‘Livros de Artista na
Coleção’, reunindo parte da
produção desse estilo de obra
que tem o livro como suporte.
Com curadoria de Felipe Scovino e dos núcleos de Artes
visuais e Acervo do itaú Cultural, a mostra usa recursos
imersivos e interativos em
23 trabalhos de 16 artistas,
como Julio Plaza e Augusto
de Campos, rosângela rennó, Brígida Baltar, Waltercio
Caldas, Aline motta, nuno
ramos, marilá dardot e Artur
Barrio – este, autor de ‘Caderno livro e Uma extensão
no tempo’, que deram início
a esta coleção, em 1999.
Onde: livrosdeartista.itaucultural.org.br.

Rose Amorim

Cantora sobe ao palco do Quintal do Jajá para interpretar
sucessos de Alcione, Zeca Pagodinho e Gal Costa, entre outros
O público poderá conferir
sucessos de artistas renomados, incluindo Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Alcione,
Gal Costa, Paulinho da Viola,
Maria Rita e Elis Regina.
Com 30 anos de carreira,
a cantora Grace Venturini já

se apresentou no Goiânia
Canto de Ouro, Canto da Primavera e Festcine Goiânia,
entre outros festivais. Também abriu os shows de Luiz
Melodia, Almir Sater e Oswaldo Montenegro e foi backing vocal da dupla Bruno &

Marrone. Ela já lançou os CDs
'Não Temos Tempo a Perder'
(2004), 'Olhares Tão Seus'
(2006) e 'Pra Ser Feliz' (2007),
além do DVD 'A Sua Cara'
(2013), com canções autorais.
Atualmente, Venturini dedica-se a interpretar, principalmente, samba e bossa nova.
Quem for ao estabelecimento no feriado terá à disposição o cardápio de bebidas e petiscos, podendo pedir costela suína defumada,
batata frita especial ou anéis
de cebola empanados, por
exemplo. Há também tiragostos especiais, como o Power Trio de Boteco, que traz
calabresa acebolada, contrafilé trinchado e batata frita, e o Dois Dedos de Prosa,
que leva duas pimentas
dedo-de-moça recheadas
com carne e acompanhadas
por geleia de pimenta.

CELEBRIDADES
Cássia Kis fala pela primeira vez após polêmica, alega assédio moral e nega
homofobia
Cássia Kis resolveu quebrar
o silêncio sobre a grande polêmica que está envolvida. no
ar na novela ‘Travessia’, a atriz
ficou no centro de críticas
após ataques a jornalistas, falas polêmicas sobre a comunidade LGBTQiA+, aborto e
uso de anticoncepcionais. em
texto publicado pelo jornal
Folha de S. Paulo neste domingo (13), a atriz se pronunciou e falou sobre sua participação nas manifestações
contra a eleição de Lula. "não
sou nem nunca fui homofóbica; sou no máximo mentirofóbica e idiofóbica", começou. "O zum-zum-zum chegou
além, pois me atribuem intenções que não tenho, palavras que não disse e crises
que não criei. A pressão sobre
mim - verdadeiro assédio moral - ganhou contornos policiais, pois me chega a notícia
de que estou sendo formalmente acusada de 'homofobia' por um grupo de ativistas
do rio de Janeiro", disse. (Lara
nascimento, Purepeople)
Fora de 'a Fazenda', Deborah continua falando sobre
Deolane e fez promessa
para advogada
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Samba raiz e bossa nova dão o tom no
show de Grace Venturini no feriado
No feriado do Dia da Proclamação da República, que
será celebrado nesta terçafeira (15), o Quintal do Jajá
terá uma programação especial, recebendo a cantora
Grace Venturini para um
show de clássicos do samba
raiz e da bossa nova. Além
disso, a casa oferecerá diversas opções para o almoço,
como feijoada tradicional
completa e petiscos.
Nesse dia, o atendimento
presencial acontecerá das 12
às 18 horas e a entrada será
no valor de R$ 12 por pessoa.
O espaço cultural e gastronômico fica na Rua 15 nº
538, no Setor Central, em
Goiânia, em frente à Praça
Dr. Carlos de Freitas. A apresentação musical, que começará às 13h, contará também
com Moniza, na percussão,
e Emídio Queiroz, no violão.

n

Gisele Bündchen é fotografada
pela 1ª vez com novo affair
Após oficializar o divórcio com Tom Brady,
Gisele Bündchen engatou
um affair com o professor
de jiu-jitsu Joaquim Valente, como divulgado
com exclusividade pelo
Purepeople no último dia
9 de novembro. Nesta segunda-feira (14), o site
americano PageSix divulgou imagens do primeiro
flagra do suposto casal.
Gisele e Joaquim foram
fotografados após um lanche nas ruas de Porto
Rico, onde a modelo tem
passado os últimos dias
para espairecer. Os dois
estavam acompanhados

Com a eliminação dupla
em ‘A Fazenda’, deborah e
Alex deram adeus ao programa da record, mas as tretas
continuaram. durante uma
participação no programa
‘Hora do Faro’, apresentado
por rodrigo Faro, a ruiva prometeu que irá processar deolane. "eu vou processar a
deolane, e eu peço que vocês
todos fiquem de olho e assistam cenas dos próximos

dos filhos da modelo, Benjamin e Vivian. De acordo
com o jornal Extra, os dois
mantêm discreto o romance, mas amigos mais
próximos já têm conhecimento. (Matheus Queiroz, Purepeople)

capítulos", disse. "não se
ameaça uma pessoa da forma que ela ameaçou. ela me
ameaçou de atropelamento,
de me bater. São ameaças
severas. eu vou processar ela
juridicamente, e eu espero
que a justiça esteja ao meu
lado", disse deborah. (Lara
nascimento, Purepeople)
Mãe de andressa urach
dá nova versão para sur-

to e detona marido da
ex-modelo
A internação de Andressa
Urach em um hospital psiquiátrico ganhou mais um capítulo neste domingo (13). depois do então marido da exmodelo revelar que Andressa
surtou e tentou enviar o filho,
Leon, de 9 meses, para o sacrifício, a mãe da influencer
o desmentiu. em sua rede social, marisete de Faveri escreveu: "é fácil dizer por aí
que ela surtou... difícil é você
falar a verdade! Que ela surtou
porque você mentiu, enganou
e brincou com ela. Quando
for dar a sua versão, conta o
motivo também". Além dessa
mensagem bem direta sobre
o assunto, outros posts de
marisete dão a entender que
são indiretas para Thiago Lopes. "não confie em tudo o
que você vê. Até o sal parece
açúcar", escreveu em um. "Atitudes, porque falar até papagaio fala", dizia outro. durante
a gravação do vídeo publicado
em seu canal no YouTube,
Thiago Lopes contou que
além do surto psicótico que
Andressa Urach teve nos últimos dias, a empresária também sofria de crises constantes de borderline. Thiago explicou que isso acabou com
o casamento dos dois. (Carmen moreira, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
é um dia de tensões e mudanças. O céu pede que você
avalie as suas escolhas, levando
em consideração o seu bem-estar. mudar é um exercício importante para o seu desenvolvimento. esse contexto pode mexer com escolhas afetivas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
As responsabilidades são altas
e projetadas na organização de
um imóvel ou em direção às relações familiares. Preocupações
cercam esses assuntos. Sua vida
merece um novo recomeço, mas
se você estiver apegado ao passado, tudo pode acabar travado.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com as palavras
e a forma como uma pessoa
pode se dirigir a você. Temos um
céu que pede uma comunicação
objetiva para que soluções sejam
encontradas. não é um dia bom
para pegar trânsito, porque vejo
imprevistos e acidentes.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
você toma uma decisão financeira importante, que vem carregada de cortes e definições. esse
mesmo cenário pode envolver
uma demissão ou a vontade de
empreender e ganhar dinheiro
de uma nova maneira. Foque em
suas necessidades e se planeje.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia vem carregado de desafios, porque você será levado
a se posicionar de uma forma
mais consciente com uma pessoa.
O céu sugere a necessidade de
cortar ou se afastar de uma pessoa. Tudo isso mexe demais com
você e pede conscientização.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Um acontecimento no seu
trabalho, como um corte ou uma
demissão, pode trazer reflexões
profundas. O mesmo pode acontecer por causa das suas próprias
necessidades de fazer uma mudança em sua rotina. O céu pede
planejamento e estratégia.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
vejo uma mudança de planos
para executar um projeto ou imprevistos que acontecem e promovem uma forma de planejar
as ideias de uma nova maneira.
Libriano, não permita que possíveis mudanças afetem a sua autoestima e todo o seu esforço.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Uma decisão importante traz
cortes definitivos com uma pessoa. A experiência exige demais
de você, mas, por se tratar de
um mês de eclipses, as decisões
impactam o seu futuro e promovem amadurecimento. A experiência pode envolver um relacionamento afetivo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Um novo olhar sobre a vida
lhe permite entender que as mudanças são profundas em sua
rotina, bem como definitivas.
Uma conversa vem para trazer
mudanças. isso pode se tratar
de uma mudança filosófica, de
cidade e envolver cortes de pessoas do seu convívio.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Tenha atenção com decisões
financeiras, levando em consideração acertos de contas com pessoas e contas a pagar. O céu deixa
claras as responsabilidades e pede
de você uma ação inteligente e
estratégica. não insista em segurar ou manter uma situação.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O céu exige demais de você
quando se trata de relacionamentos. é um período para amadurecer, se deseja que a relação
funcione. mas o dia de hoje também traz cortes e o afastamento
de uma pessoa. A experiência
pede abertura e entendimento.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
é um dia de imprevistos no
seu trabalho. A experiência pode
se tratar de uma demissão ou de
uma decisão que vem para renovar a rotina ou trazer um modelo
novo para executar uma tarefa.
esteja atento e flexível, porque
imprevistos podem acontecer.
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Essência

Sertanejo eletrônico e piseiro
Danilo e Davi
convidam MC
Danny para o
lançamento do
single 'Pode Ou
Não Pode' que
acompanha
videoclipe
Elysia Cardoso
Os amantes do sertanejo
já podem comemorar que tem
mais um modão bem pop pro
fim de semana! Danilo e Davi
convidaram MC Danny para
uma parceria que não vai
deixar ninguém parado. O
single 'Pode Ou Não Pode'
chega pela Som Livre em todas as plataformas de áudio.
A novidade também vem com
um videoclipe no perfil oficial
da dupla no YouTube.
MC Danny, a funkeira paulista que se tornou a nova voz
da pisadinha, fala sobre a parceria: "Fiquei muito contente
quando recebi o convite para
participar do novo single de
Danilo e Davi. Não tenho dúvidas de que essa canção vai
vir com tudo. Não percam!".
Para Danilo, a expectativa
para o lançamento de 'Pode
Ou Não Pode' é a melhor possível. "Estávamos ansiosos para
sair logo esse hit. A música
tem uma vibe muito a nossa
cara e traz também um pouco
da essência da Danny. Estamos
muito felizes por ela ter aceitado o convite e ter ajudando

Danilo e Davi e MC Danny durante gravação da faixa 'Pode Ou Não Pode' para o projeto 'Escolhas'
a gente nesse projeto".
"A parceria com MC Danny
caiu como uma luva. É um
feat. de milhões. Admiramos
demais o trabalho e a energia
dela e essa admiração só aumentou quando a conhecemos
pessoalmente. Ela é fenomenal! MC Danny também foi
impecável no dia da gravação
do DVD ao vivo com sua energia incrível", conta Davi.
'Pode Ou Não Pode' tem
uma sonoridade mais voltada
para o sertanejo eletrônico,
explorando referências também do piseiro e faz parte do
novo projeto audiovisual da
dupla sertaneja, intitulado 'Es-

colhas', gravado ao vivo em
Goiânia. A previsão de lançamento será divulgada em breve. O single chega na sequência
do álbum 'Prazer, Danilo e
Davi', com participações especiais de Israel & Rodolffo, DJ
Lucas Beat, Marcos & Belutti e
MC WM, que apresentou o talento da dupla ao mercado.

A dupla

Danilo e Davi são dois amigos unidos pela música. Apresentados por Marcos - da dupla com Belutti -, que é tio de
Davi, os artistas estavam prontos para seguir a vida somente
como compositores quando

se conheceram. Original de
Paracatu/MG, Danilo (cujo
nome de batismo é Gustavo)
tem 27 anos e subiu em um
palco pela primeira vez aos
10, em um show de calouros
da antiga escola na cidade, o
Colégio Atenas. Em 2020, Danilo foi convidado por um
amigo a compor junto com o
Marcos, que o aconselhou a
formar uma dupla e retomar
a carreira de cantor. Marcos
indicou então o sobrinho,
Davi, para ser a segunda voz
de Danilo na dupla.
Natural de Santo André/SP,
Davi, que tem 24 anos e atende
por Allan como nome verda-

deiro, por sua vez, começou a
compor aos 14 anos e ingressou na carreira musical aos
17. Antes disso, tentou ser jogador de futebol, mas sempre
esteve muito ligado ao universo musical. Começou a cantar no coral da igreja e pediu
ajuda ao tio, Marcos, que o
aconselhou a trabalhar na noite para ganhar experiência.
Juntos, Danilo e Davi trabalharam ao longo de um ano
inteiro no projeto do álbum
'Prazer, Danilo e Davi', das
quais 12 das 14 músicas são
composições autorais e serão
apresentadas ao público por
partes. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
eM CaRTaZ
Pantera Negra: Wakanda
Para Sempre (Black Panther:
Wakanda Forever, 2022, eUA).
duração: 2h 42min. direção:
ryan Coogler. elenco: Kamaru
Usman, richard Schiff, Letitia
Wright. Gênero: Ação, aventura, fantasia. Após a morte
do ator de T'Challa o foco de
Wakanda Para Sempre são os
personagens em volta do Pantera negra. rainha ramonda,
Shuri, m'Baku, Okoye e as dora
milage lutam para proteger a
nação fragilizada de outros
países após a morte de T'Challa. Cinemark Flamboyant:
13h10, 13h40, 14h40, 15h35,
16h05, 16h35, 17h05, 17h35,
18h05, 19h, 19h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30, 22h25, 23h. Cinemark Passeio das Águas:
13h40, 14h40, 15h55, 16h35,
17h05, 17h35, 18h05, 18h40,
19h20, 20h, 20h30, 21h, 21h30,
22h50. Kinoplex Goiânia:
13h15, 13h35, 13h55, 16h30,
16h50, 17h10, 17h55, 19h45,
20h05, 20h25, 20h45, 21h10,
22h50, 23h10. Cineflix Aparecida: 14h45, 15h05, 18h,
18h20, 21h15, 21h20, 21h35.
Cineflix Buriti: 14h40, 15h15,
15h50, 16h20, 16h50, 17h50,
19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h.
Convite Maldito (The invitation, 2022, eUA). duração: 1h
46min. direção: Jessica m.
Thompson. elenco: nathalie
emmanuel, Thomas doherty,
Stephanie Corneliussen. Gênero: Terror, suspense. Após
a morte de sua mãe, evie descobre um primo distante. depois de entrar em contato com
ele, ele a convida para um casamento luxuoso no interior
da inglaterra para que ela possa conhecer sua nova família.
ela rapidamente se vê mergulhada em uma luta infernal
por sua sobrevivência enquanto descobre os segredos som-

'A Mulher Rei' é uma história memorável da Agojie, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino
brios da história de sua família.
Kinoplex Goiânia: 16h10.
Lilo, Lilo, Crocodilo (Lyle, Lyle,
Crocodile, 2022, eUA). duração:
1h 47min. direção: Will Speck,
Josh Gordon. elenco: Shawn
mendes, Constance Wu, Scoot
mcnairy. Gênero: Família, musical, aventura, comédia. Adaptação do livro homônimo, o
filme acompanha as aventuras
do crocodilo Lyle que mora
em uma casa vitoriana em
nova iorque com a família
Primm e vive altas aventuras
na cidade grande. Cinemark
Flamboyant: 13h, 14h50. Cinemark Passeio das Águas:
13h, 14h. Kinoplex Goiânia:
13h40. Cineflix Aparecida:
14h35. Cineflix Buriti: 14h10.
A Luz do Demônio (Prey For
The devil, 2022, eUA). duração:

1h 33min. direção: daniel
Stamm. elenco: Jacqueline Byers,
virginia madsen, Colin Salmon.
Gênero: Terror, suspense. As
ocorrências de possessão demoníaca aumentaram. Para ajudar a combater o crescente números de casos, a igreja decidiu
abrir uma escola voltada a treinar padres aptos para praticar
exorcismos. Cinemark Flamboyant: 13h55, 23h25. Cinemark
Passeio das Águas: 16h25,
22h05. Kinoplex Goiânia: 19h,
21h. Cineflix Aparecida: 19h10.
Cineflix Buriti: 18h30.
One Piece Film: Red (One
Piece Film: red, 2022, Japão).
duração: 1h 55min. direção:
Goro Taniguchi. elenco: Kaori
nazuka, mayumi Tanaka, Kaori
nazuka. Gênero: Animação,
aventura, comédia. Uta - a
cantora mais amada do mun-

do. 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.

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.

Adão Negro (Black Adam,
2022, eUA). duração: Black
Adam. direção: Jaume ColletSerra. elenco: dwayne Johnson,
Aldis Hodge, Pierce Brosnan.
Gênero: Ação, fantasia, aventura. nascido no egito Antigo,
Alter ego de Teth-Adam e filho
do faraó ramsés ii, Adão negro foi consumido por poderes
mágicos e transformado em
um feiticeiro. Grande inimigo

A Mulher Rei (The Woman
King, 2022, eUA). duração: 2h
15min. direção: Gina PrinceBythewood. elenco: viola davis,
Thuso mbedu, Lashana Lynch.
Gênero: Histórico, drama, ação.
A mulher rei acompanha nanisca que foi uma comandante
do exército do reino de daomé,
um dos locais mais poderosos
da África nos séculos Xvii e
XiX. Kinoplex Goiânia: 21h15.
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Negócios
O consumo cresceu
tanto nesses últimos
anos que até mesmo
programas de TV estão
realizando patrocínios
com os sites

Sites de apostas esportivas
ganham força no mercado
Até o momento, os
sites de apostas
não possuem fixação no Brasil
Victoria Vieira
Recentemente, os brasileiros adquiriram um novo hobby: site de apostas esportivas.
Desde 2020, esses sites tiveram um enorme crescimento
no mercado econômico. Em
determinadas épocas do ano,
certos eventos trazem lucros,
como por exemplo a Copa do
Mundo, eleições e até mesmo
reality shows. De acordo com
a Similiarweb, o tráfego de
sites de apostas esportivas
no Brasil disparou com cerca
de 113,9 milhões de acessos.
Sendo assim, o Brasil lidera
na segunda posição no ranking de maior país em apostas esportivas.
Diante esse fator, surgem
diversas dúvidas ao retratar
sobre esse assunto. Muitas
pessoas perguntam se a prática é legalizada no país e a
resposta é que sim. Segundo
o professor de direito digital
Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Marcelo Chiavassa, as apostas em jogos são
algo caracterizados como contravenção penal. No entanto,
os sites se adequam à uma
ação criada no governo Temer,
denominado de aposta de cota
fixa. A proposta é que os palpites determinados devem
apresentar uma possibilidade
de valor, caso haja um acerto,
no momento da aposta.
O consumo cresceu tanto
nesses últimos anos que até
mesmo programas de TV es-

tão realizando patrocínios om
os sites. Neste ano, “A Fazenda
14”, reality show da TV Record, está realizando propagandas do site Betano.com.
"É bem verdade que a questão precisa ser mais bem regulada por lei federal, e o prazo para que isso aconteça é
31 de dezembro deste ano. Em
relação à publicidade [patrocinar programas], como não
existe um dispositivo legal que,
de fato, traga a regulamentação para as casas de apostas,
é permitido promovê-las livremente", informa Chiavassa.
Já para Raphael Paçó Bar-

bieri, advogado especializado
em direito desportivo pela
ESA-SP (Escola Superior de Advocacia Nacional em São Paulo) e coordenador da área de
direito desportivo do escritório
CCLA Advogados, com relação
aos sites de apostas no exterior
a lei solicita que a exploração
dessa atividade seja declarada
pelo Ministério da Economia
e pela regulamentação da
aposta por quota fixa.
"Ocorre que essa regulamentação até agora não foi
feita. O Ministério tem um
prazo de dois anos, que vai se
encerrar em 2022. Então es-

tamos no limbo. A atividade
em si não é irregular, mas a
exploração dela ainda é —
porque não houve regulamentação ainda", afirma Barbieri.
Até o momento, os sites
de apostas não possuem fixação no Brasil. Contudo, sites
de origem internacional podem realizar uma atuação no
território brasileiro. Esse é o
caso da Betano. Através da
equipe de assessoria de imprensa, a empresa alegou
acompanhar as novas atualizações da regularização e diz
cumprir todas as legislações.
"Tivemos grande aceitação
do público brasileiro, o que
nos faz continuar investindo
no país remotamente. Assim
como outros operadores internacionais, acompanhamos
o tema sobre a regulamentação das apostas esportivas no
Brasil e estamos dispostos a
contribuir com a evolução
positiva do mercado", declarou nota ao site Uol.

No caso do reality show,
como as apostas são
organizadas?

Em “A Fazenda”, cada participante obtém pontuações
que indicam qual a probabilidade de ganhar a disputa.
Essa ferramenta é chamada
de “odds”. Quanto maior for
o odd, menor é a chance de
um determinado peão vencer

o reality. Porém, se ele vencer,
a quantia do valor a ser recebido pelo apostador é alta.
Em contrapartida, um odd
menor recebe mais chances
de vitória, mas os ganhos
são menores. As apostas podem ser feitas em qualquer
quantia e o consumidor deve
transferir o dinheiro direto
da conta bancária para o seu
perfil no site de apostas. Ao
ganhar, o recebimento do
valor apostado será feito em
saque ou via Pix.

Sites que dominam nas
apostas esportivas do Brasil

Sites como Bet365, Betano,
PixBet e FuteMaxApp são empresas de apostas esportivas
mais consumidas no Brasil.
Um gráfico apresentado pela
Traffic Share, aponta que a
Bet.com produziu acessos de
em média 93 milhões em desktop e web móvel nos últimos
meses de 2022. Isso representa 14% de todas apostas
que já foram feitas no território brasileiro.
Os números apresentaram
um grande crescimento antes
da Copa do Mundo iniciar.
Em outubro, a Bet365 diminuiu 25% em comparação ao
ano passado, já a betano cresceu 841%,o futmax 3872% e
a Pixbet 755% de crescimento
no mesmo período. (Especial
para O Hoje)

