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8 bilhões; população mundial
chega a nova marca histórica

OHOJE.COM

Os desafios de uma superpopulação, que deve permanecer nesse nível pelos próximos 77 anos, já está no
radar de discussão de grandes especialistas. Cidades 9

Marcello Casl Jr/ABr

A possibilidade de conflitos internacionais também é uma grande preocupação em um mundo cada vez mais escasso de recursos naturais

Feriado da Proclamação
da República é marcado
por protestos contra Lula
O feriado da Proclamação da República na última terça-feira (15/11) foi marcado por diversos
protestos contra a vitória de Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) no último dia 30 de outubro. Os
manifestantes estão nas ruas desde o segundo

turno das eleições, quando o então candidato
à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), terminou derrotado. A chuva, no entanto, não deu trega
para os manifestantes e muitos eventos foram
esvaziados por temporais e ventanias. Política 6

Xico Graziano

o casamento da agronomia
com a ecologia
Opinião 3

Prejuízo da Enel Goiás salta 409% e dívida cresce 34%

ivo MiGuel vaz

o impacto dos incentivos
Fiscais para empresas

A necessidade de levantar recursos no mercado para financiar seu capital de giro e realizar investimentos, a
custos turbinados pela escalada dos juros, e a pressão adicional exercida sobre a receita bruta pelo salto na conta
de desenvolvimento energético continuaram a corroer os resultados da Enel Distribuição Goiás. Econômica 4

Alego e Câmara
terão quarta
de protestos

Um dos projetos que tem desaprovação de setores, na Câmara,
trata da mudança do nome da
Av. Castelo Branco. A Alego tenta
aprovar aumento de impostos
para o setor do Agro. Política 5

Goiânia já teve mais de 15 mil denúncias
e reclamações por excesso de barulho
Esse crime pode ser definido como uma contravenção tipificada pelo artigo
54, da Lei Ambiental 9.605. Ela é tratada como problema social. Cidades 9

PIX já é a ferramenta mais
utilizada para pagamentos

Goiânia tem 27 áreas
de risco e alagamentos

Economia 4

Cidades 9
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Xadrez: Hora do diálogo com

a outra metade dos eleitores
e não do confronto.
Política 2

A eleição de Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) à presidência da
República deu início a uma
série de discussões sobre a
composição de seu quadro de
auxiliares. Política 5

Tradicional data inspirada em
celebração nos Estados Unidos
anima comerciantes goianos e
goianienses. Negócios 17
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do Mundodeve ampliar comércio de produtos piratas.
Política 6
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mostra o caminho para crianças no mundo da literatura.

Essência 14

COP27: Brasil lista ações

Política 6

PT de olho na
prefeitura de
Goiânia em 2024

Setores esperam
alta de vendas
na black friday
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de sustentabilidade
dos últimos 4 anos
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Aceitação em voga:
Moda plus size em ascensão
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Modelo Bibi Tomais foi ao 'Papo Xadrez'
contar como sua rotina faz alcançar e
ajudar milhares de mulheres. Essência 13

Fora de casa, o time comandado
pelo técnico Allan Aal ficou no 0
a 0 com o Paysandu e não abriu
vantagem na decisão. Esportes 8
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Hora do diálogo com a
metade e não do confronto
Savatin dirigiu a Saúde de Chapadão do Céu por dez anos

Senador Canedo
anuncia Verônica
Savatin como
nova secretaria
de Saúde
O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo,
deve oficializar nesta quarta-feira (16/11) a troca de comando na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A gestão
da pasta passará para Verônica Savatin, com previsão
de anúncio oficial em coletiva de imprensa às 8h.
Segundo a prefeitura, o objetivo da mudança de comando é “consolidar o trabalho realizado e melhorar o
cuidado com a saúde das pessoas”. Verônica Savatin Wottrich é a presidente do Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado de Goiás desde 2019, e ocupou a secretaria de saúde de Chapadão do Céu por dez anos.
Ela é graduada em Serviço Social, especialista em
Saúde da Família e Auditoria em Sistemas de Saúde e
mestra em Saúde Coletiva pela UFG. Segundo o prefeito,
a chegada da nova secretária vai contribuir para colocar
em prática um novo projeto de saúde, transformando
a cidade em uma referência no Estado.
“Nossa saúde já caminhou muito, passamos por grandes obstáculos que foram deixados para trás, agora a
missão é transformar Senador Canedo em um modelo
para Goiás, com a experiência da Verônica, tenho certeza
que esse objetivo vai ser alcançado e tenho certeza que
ela está preparada para o trabalho que temos pela
frente”, afirma o prefeito. “Venho pra Senador Canedo
com muita expectativa. Estamos falando de cuidar 120
mil pessoas, com um prefeito que é da área da saúde e
entende a necessidade de cada uma delas,” declarou Verônica Savatin. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

O Brasil que emergiu das urnas resultou em
uma população desunido pela metade, não só
no campo ideológico, sobretudo na mistura de
sentimento religioso e nacionalismo exagerado.
Não basta só o eleito, reconhecidamente referendado pelo sistema como vitorioso, dizer que
“são um bando de fascistas”, “perdeu seus manés” ou fazer cara de paisagem como tem feito
Luiz Inácio Lula da Silva, ao ignorar o que está
acontecendo. Uma parte da elite e da classe
média brasileira representada por 96 milhões
de eleitores que não votaram em Jair Bolsonaro
e nem em Lula, estão em silêncio a espera de
um sinal alentador. Assim, é hora de esquecer
a grosseria de Bolsonaro em não reconhecer o
resultado e olhar para a frente. Entender que a
partir de 1º de janeiro de 2023, vai “governar
para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e
não apenas para aqueles que votaram em mim”,
como registrou Lula em seu discurso logo após
a vitória. Agora é juntar os cacos e conter a ala
ideológica do PT e a esquerda de um modo
geral. Tem muito gosto de sangue na boca e
faca entre os dentes. É hora do diálogo e não de confrontos.

xadrez@ohoje.com.br

Tecnologia da China

Atento ao segundo mandato e disposto
a avançar nos processos tecnológico no
desenvolvimento do Estado, Ronaldo Caiado (UB) deve aproveitar sua ida a Europa
trazer na bagagem ideias inovadoras na
área de tecnologia. A China, por exemplo,
é líder em tecnologia fotovoltaica, transporte ferroviário avançado e a maior reflorestadora do planeta, tudo que pode
ser aplicado em Goiás.

Flávia pela Bia Kicis...

Na linguagem popular costuma se dizer
que, ao perder uma eleição ou o poder,
“cresce a grama na porta do perdedor”.
Cessa romaria de visitas em busca de alguma benesse e desaparece todo mundo.
Não é bem assim, mas já começa o troca a
troca nos partidos. No DF, por exemplo, a
até recentemente poderosa Flávia Arruda
perde o PL para a deputada federal mais
bem mais votada de Brasília, Bia Kicis. Ele
será a nova comandante da sigla no DF.

... Vitor Hugo pela Magda

Valdemar Costa Neto, manda chuva nacional da legenda também teve conversa
com a deputada federal por Goiás, Magda
Mofatto e sinalizou para ela que, assim
que concluir as negociações sobre a PEC
dos R$ 600 do Bolsa Família, vai devolver
o comando do partido em Goiás para ela.
“Vitor Hugo deve ir para o governo de
Tarcísio Freitas em São Paulo assim como
Flavia Arruda.

“RRF não é amarra”
Brasil quer paz

Lula precisa urgentemente sinalizar aos brasileiros que desceu do palanque e que os discursos
inflamados ficaram no calor da campanha. Pouca
valia terá em unificar a outra metade desgarrada
se continuar atacando Bolsonaro. O país que ele
encontrou em 1º de janeiro de 2003 não é o de
2023. A direita mostrou sua cara e o Bolsonarismo
não será abatido com “ferro e fogo” como quer o
STF e a esquerda. O Brasil precisa de paz.

Um leitor da Xadrez sugere uma outra
abordagem na nota principal da coluna
desta terça-feira (15), onde enumera os
desafios do governador Ronaldo Caiado
(UB) a partir de 2023. Na referência à
amarra do RRF que o governo aderiu, o
leitor pontua que foi o contrário: “Não foi
uma amarra, mas uma benção para os
goianos e o governador. Sem a recuperação
fiscal, não teria recursos nem para pagar
a folha dos funcionários efetivos e aposentados, muito menos investimentos”.
(Especial para O Hoje)

“Não vejo razão para sair do
Mais Brasil”, diz Veter Martins

Reprodução/Facebook

Eleito deputado estadual, ex-viceprefeito de Aparecida não vê
empecilho em continuar na legenda
criada com a fusão do PTB e Patriota
Francisco Costa
Eleito deputado estadual
pelo Patriota, o ex-vice-prefeito
de Aparecida de Goiânia Veter
Martins não vê empecilho em
continuar na legenda Mais Brasil, que se originará da fusão
entre a sigla dele o PTB. "Neste
primeiro momento, devo permanecer", diz ao admitir que
já recebeu diversos convites mas não cita quais.
"Até porquê, o comando vai
continuar com a presidência
do Patriota." Ele cita que nacionalmente está acertado que
Ovasco Resende – presidente
da legenda dele – será o líder
da nova sigla. Em Goiás, a expectativa é que permaneça
com Jorcelino Braga, presidente estadual. "Mas vou discutir
com Vilmar [Mariano, prefeito
de Aparecida], que também é
filiado ao Patriota e com o Gustavo Mendanha [ex-prefeito]."
Vale lembrar, recentemente
Jorcelino disse ao Jornal O Hoje
que poderia convidar Mendanha para assumir a presidência
do Mais Brasil. Mas de volta a
Veter, ele cita que ainda faltam
alguns meses para o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) homo-

logar a fusão. Enquanto isso,
"vamos amadurecendo".
Questionado sobre oposição
ou base do governo estadual,
ele afirma que, assim que foi
eleito, foi convidado para um
“café” com Braga. Na ocasião,
o presidente do Patriota disse
que ele teria liberdade dentro
da Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) para conduzir o
mandato como quisesse. "Acredito que tenha dado a mesma
liberdade a Cristóão Tormin",
se refere ao colega de sigla
eleito na Casa.
Mas se Veter deve ficar na
sigla, o mesmo não pode ser
dito do presidente da Câmara
de Goiânia, Romário Policarpo.
O vereador não fala oficialmente sobre o assunto, mas
aliados do político afirmam
que é cerca a saída dele da legenda quando a fusão se concretizar. Especula-se que ele
poderia ir para o PT, mas interlocutores não confirmam
essa possibilidade.
O Jornal O Hoje tentou contato com outros filiados do Patriota como o vereador por
Goiânia Cabo Senna e o próprio
deputado eleito Cristóvão Tormin. Não houve sucesso. Do

"Neste primeiro
momento, devo
permanecer", diz ao
admitir que já
recebeu diversos
convites

PTB, a presidente metropolitana da sigla e vereadora por
Goiânia Gabriela Rodart também não atendeu às ligações.

Fusão

A fusão com PTB, no fim
do mês passado, foi confirmada, à época, pelo próprio
presidente estadual petebista, Eduardo Macedo. Vale citar, como o Patriota elegeu
mais nomes na Câmara Federal – foram 4 a 1 –, uma
das exigências é que os exdeputados federais Roberto
Jefferson, Cristiane Brasil e
Eduardo Cunha não façam
parte da nova sigla.
Além desta junção, Solidariedade e Pros também se
uniram para superar a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como também é chamada. O intuito,
claro, é assegurar o direito
ao fundo partidário e às pro-

pagandas de rádio e TV.
Nota assinada pelo goiano
Eurípedes Júnior, presidente
do Pros, e pelo líder do Solidadirade, o deputado federal
Paulinho da Força, afirma
que “a junção proporcionará
um partido forte em todo o
Brasil, capaz de agregar forças políticas que comunguem
dos princípios democráticos
e cuidado social”.
Neste ano, vale lembrar, 23
siglas conseguiram assentos
na Câmara Federal. Contudo,
do montante, somente 13 partidos conseguiram alcançar a
cláusula de desempenho (ou
de barreira), ou seja, alcançaram os requisitos para garantir
o Fundo Partidário e o tempo
de TV. (Especial para O Hoje)
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O casamento da
agronomia com a ecologia
Xico Graziano
Neste 15 de novembro, diz a ONU que atingimos
8 bilhões de habitantes. E a população humana
continua crescendo: em 2050, devemos ser 9,7 bilhões de pessoas. Como alimentar tanta gente?
Como assegurar um planeta sustentável?
Por volta de 1800, a população alcançava seu
1º bilhão. Foi quando Thomas Malthus fez sua
terrível profecia sobre a incapacidade de a produção de alimentos acompanhar a explosão demográfica. Sem controle populacional, dizia ele,
grassaria a fome e o mundo se arrebentaria em
guerras. Por comida.
A mais famosa predição sobre o futuro da
humanidade se mostrou a mais errada de todas. Graças ao avanço tecnológico, a produção
de alimentos cresceu de forma impressionante, sustentando o avanço da civilização.
Por volta de 1930, dobraríamos para 2 bilhões
de seres humanos.
Decorridas mais de 3 décadas, a população
batia, nos anos de 1960, nos 3 bilhões de habitantes.
Foi quando oikos começou a reclamar, originando
a ecologia como disciplina científica essencial no
aprendizado humano.
Superada a alimentação como fator restritivo
–tornando a fome um drama relativo à distribuição,
e não à produção– surgiram os problemas ambientais. A pegada ecológica na Terra só fazia
crescer. Nessa época, mais precisamente em 1972,
o Clube de Roma, auxiliado por estudiosos do
MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts),
publicou o preocupante “Limites do Crescimento”.
O relatório apontava, para um cenário de ½ século
adiante, um colapso civilizatório, advindo da escassez de bens naturais.
Outra vez, o controle populacional parecia urgente. Necessário seria também estancar a economia. Apregoada pelo Clube de Roma, a receita
do futuro era o “crescimento zero”. Senão, acabariam os recursos naturais.
Tal qual ocorrera com Malthus, novamente o
pessimismo civilizatório seria derrotado pela história. Mais uma vez, a inteligência humana, pelas
ferramentas do avanço tecnológico, iria superar
a (falsa) tragédia anunciada.
Assim chegamos aos 8 bilhões de habitantes.
Em que pese a eterna e detestável desigualdade
entre os povos e segmentos sociais, vive-se muito
melhor que no passado. Basta ver a idade média
das pessoas ao redor do mundo.
Muitos preveem, agora, o fim do mundo devido às mudanças de clima. O aquecimento planetário, causado principalmente pela queima
de combustível fóssil, pelo desmatamento e ge-

ração de metano, ameaça a sustentabilidade.
Ninguém poderá desdenhar da ameaça climática.
A história nos ensina, porém, que a civilização
ultrapassa seus desafios globais. O alerta dos
cientistas, a mobilização da sociedade, e até o
grito do terrorismo ecológico, instigam a inteligência humana, obrigando-a a oferecer respostas
aos reptos existenciais.
Há uma diferença do passado. No século 21, as
empresas privadas progressivamente assumiram
a luta ambiental. Antes, era assunto de ecologista.
Agora, a agenda ESG faz parte da competição econômica, afetando os mercados. Basta ver duas
importantes propostas empresariais, originadas
no Brasil, anunciadas na Conferência do Clima, a
COP 27, que se realiza no Egito:
1. o roteiro assumido por 14 gigantes empresas ligadas ao agronegócio (ADM, Amaggi,
Bunge, Cargill, COFCO International, Golden
Agri-Resources, JBS, Louis Dreyfus Company,
Marfrig, Musim Mas, Olam International,
Olam Food Ingredients (OFI), Viterra e Wilmar
International), visando reduzir emissões advinda de desmatamento;
2. a criação da Biomas, formada pela associação
de 3 bancos (Itaú/Unibanco, Santander e Rabobank)
com 3 empresas (Suzano, Vale e Marfrig), destinada
à restauração e conservação de florestas nativas.
Lula está indo participar da COP27. É um movimento positivo e que cria otimismo. Defender a
Amazônia ajuda a derrubar articulações internacionais que colocam barreiras contra as exportações brasileiras.
Bolsonaro nunca entendeu isso. Brigou
com o ambientalismo sem perceber o protagonismo atual da economia capitalista nas
mudanças rumo à economia de baixo carbono.
Há que se buscar sinergias entre o capital, o
governo e a sociedade civil.
Por outro lado, o maior erro de alguns ecologistas tradicionais tem sido considerar a agricultura
como vilã dos problemas ambientais. Em consequência, tornam-se inimigos do campo. Agridem
os produtores rurais.
Já passou da hora dessa
intriga acabar. Os modernos sistemas tecnológicos
de produção no agro deixaram de ser problema e
viraram solução ambiental.
Aos poucos, a agropecuária
moderna, sustentável e regenerativa, se impõe como
Xico Graziano, membro
dominante, deslocando a
do
Conselho Científico
ultrapassada agricultura
Agro Sustentável
predatória.

O impacto dos Incentivos
para empresas internacionais
Ivo Miguel Vaz
Certamente, todo tipo de fomento à inovação
empresarial é fundamental, não apenas para as
companhias do Brasil, mas globalmente. É a partir
deste contexto que os incentivos fiscais para empresas conquistam um papel crucial no avanço de
agendas inovadoras e para o desenvolvimento do
mercado ao redor do mundo.
Segundo estudos recentes da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), os incentivos fiscais proporcionam aumento nos investimentos em P&D (para empresas
de todos os tamanhos e setores), geram impactos
positivos para a competitividade das companhias,
bem como para o social, agregado pela geração
de novos empregos.
Os impactos positivos gerados a partir de leis
de incentivo fiscal para empresas são amplamente
reconhecidos, de tal modo que países como Alemanha e Suíça, líderes em inovação e até recentemente sem sistemas fiscais de P&D, lançaram seus
próprios sistemas como uma oportunidade de se
beneficiarem destes mecanismos.
Hoje, de acordo com o Índice Global de Inovação,
Suíça, Suécia, Estados Unidos da América, Reino Unido,
Holanda, Dinamarca, Finlândia, Cingapura, Alemanha
e República da Coreia do Sul são os 10 países que mais
investem em inovação.
De um modo geral, é possível afirmar que os
principais incentivos utilizados internacionalmente
são os de reembolso de parte dos investimentos em
P&D e, em alguns países, investimentos em inovação
tecnológica, assim como linhas de crédito competitivas
e subvenções econômicas.
Diferentemente dos países acima, o Brasil
ocupa apenas a 54ª colocação no Índice Global
de Inovação. Isto porque, as incertezas políticas,
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macroeconômicas e sociais exacerbam os riscos
econômicos diretamente relacionados à inovação.
Como resultado, o custo de investir em inovação
no país é ainda maior do que em nações desenvolvidas, uma vez que os riscos de projetos inovadores são maiores do que os dos projetos de
investimento tradicionais, o que faz com que as
taxas de mercado sejam mais elevadas.
Por outro lado, a precariedade de informação
acerca do uso de benefícios fiscais continua sendo
um grande gargalo para a sua utilização, situação
que se agrava em mercados com uma complexidade
tributária como a do Brasil.
Desta forma, torna-se fundamental contar com
parceiros especializados e que ofereçam um panorama geral de cada país em que atua, fazendo um
link com o benefício que mais se encaixa à realidade
e necessidade de cada empresa.
De um modo geral, os incentivos fiscais ajudam
a reduzir o custo do capital e o risco do investimento
comercial em atividades inovadoras. Embora o país
seja hoje mais estável e previsível, esses incentivos
ainda podem ser aprimorados para ampliar seus
resultados. Para tanto, deve ser estabelecido um
mecanismo de avaliação permanente focado em
promover as melhorias necessárias.
No mundo, os mecanismos de crédito são usados para apoiar atividades de inovação. A Lei
do Bem, passa por um
processo de otimização.
Neste sentido, a manutenção das linhas de financiamento para essas
inovações ajuda a sustentar a estrutura comIvo Miguel Vaz é Espepleta de financiamento
cialista de Negócios Comerciais
da inovação no Brasil.
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CARTA DO LEITOR

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e
presente, sob as asas do pássaro africano, a fim
de buscar o encontro do indivíduo com o coletivo
e possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente
também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra. A abolição
da escravatura não garantiu de fato a liberdade.
Castigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

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”
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.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“a ex-atriz e ex-secretária regina Duarte,
usou suas redes sociais neste domingo
(13), para fazer uma sugestão que remete
à alemanha nazista. ela pediu que os comerciantes, eleitores do lula (PT), “marcassem” a porta de seus estabelecimentos
com uma estrela. “Qual é o problema em
demonstrar apoio em quem você vota?”,
questiona o internauta sem saber que isso
é considerado crime.

M

@ohoje
a empresa dona do Google deverá pagar
uma indenização de 400 milhões de dólares, o equivalente a r$ 2,133 bilhões, após
perder processo relacionado ao rastreamento de usuários norte-americanos. “vai
precisar indenizar o mundo inteiro”.
Fernanda Galante (@fernandagalante37)

N

@jornalohoje
Tv polonesa relata que o primeiro-ministro
do país convocou uma reunião de emergência do conselho de segurança do governo após um incidente na cidade de
Przewodów. estados unidos confirmam
que mísseis russos mataram duas pessoas
na Polônia, dentro do território da oTan. a
Polônia é um membro da aliança. um ataque ao país é considerado um ataque a
todos os países participantes.
Choquei (@Choquei)
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Em 2 anos, foram 26 bilhões de transações pela ferramenta

Pix consolidase como meio
de pagamento
mais usado
no país
Com dois anos de funcionamento, o Pix, meio de
transferência monetária instantâneo, consolidou-se
como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros,
informou a Ferderação Brasileira de Bancos (Febraban).
De 16 de novembro de 2020, data em que começou
a funcionar no país, até o último dia 30 de setembro,
foram 26 bilhões de operações feitas no sistema financeiro nacional, com os valores transacionados atingindo
R$ 12,9 trilhões.
Levantamento feito pela Febraban com base em números do Banco Central mostra que, no primeiro mês de
funcionamento, o Pix ultrapassou as transações feitas
com DOC (documento de crédito). Em janeiro de 2021,
superou as transações com TED (transferência eletrônica
disponível). Em março do mesmo ano, passou na frente
em número de transações feitas com boletos. Já no mês
seguinte (maio), o Pix ultrapassou a soma de todos eles.
Quanto aos cartões, o Pix ultrapassou as operações
de débito em janeiro deste ano e, em fevereiro, superou
as transações com cartões de crédito, quando se tornou
o meio de pagamento mais usado no Brasil.
Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, as
transações feitas com o Pix continuam em ascensão e
mostram a grande aceitação popular do novo meio de
pagamento, que trouxe conveniência e facilidades para
os clientes em suas transações financeiras do cotidiano.
“Nos últimos 12 meses, registramos aumento de 94%
das operações com a ferramenta.”
Quando analisados os valores transacionados, o levantamento mostra que, no último mês de setembro, o
Pix atingiu R$ 1,02 trilhão, com tíquete médio R$ 444,
enquanto a TED, que somou R$ R$ 3,4 trilhões, teve tíquete médio de R$ 40,6 mil.
“Os números mostram que a população está usando o
Pix como meio de pagamento de menor valor, como por
exemplo, em transações com profissionais autônomos, e
também para compras do dia a dia, que seriam feitas
com notas, como foi previsto à época do lançamento da
ferramenta”, disse o diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban, Leandro Vilain.
De acordo com Vilain, isso faz com que o número
de transações aumente em ritmo acelerado, trazendo
maior conveniência para os clientes, que não precisam
mais transportar cédulas para pequenas transações.
Ainda conforme o levantamento, as estatísticas de
setembro mostram que quase metade dos usuários do
Pix está na Região Sudeste (43%), seguida do Nordeste
(26%), Sul (12%), Norte (10%) e Centro Oeste (9%).
Quanto aos usuários, 64% têm entre 20 e 39 anos.
Desde o lançamento do Pix, já são 523,2 milhões de
chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de
Contas Transacionais do Banco Central. As chaves aleatórias somam 213,9 milhões, seguidas das chaves por
CPF (114,2 milhões), celular (108,3 milhões), e-mail
(77,5 milhões). Até outubro, 141,4 milhões de brasileiros
já tinham usado o Pix em seus pagamentos.

Segurança

A Febraban e os bancos associados investem
cerca de R$ 3 bilhões por ano em cibersegurança
para aprimorar e tornar mais seguras as transações
financeiras do usuário.
A federação participa do Fórum Pix, promovido
pelo Banco Central, e contribui com sugestões para
aprimorar ainda mais a segurança deste meio de pagamento. A entidade diz que acompanha todas as regulamentações do mercado e que, em caso de alterações,
se empenhará para implementá-las dentro do prazo
estabelecido pelo órgão regulador.
O Pix é uma ferramenta segura e todas as transações
ocorrem por meio de mensagens assinadas digitalmente
e que trafegam de forma criptografada, em uma rede
protegida. Os bancos associados também contam com
o que há de mais moderno em termos de segurança cibernética e prevenção de fraudes, como mensageria
criptografada, autenticação biométrica, tokenização, e
usam tecnologias como big data, analytics e inteligência
artificial em processos de prevenção de riscos. Segundo
a Febraban, tais processos são continuamente aprimorados, considerando os avanços tecnológicos e as mudanças no ambiente de riscos. (ABr)

Prejuízo da Enel Goiás salta 409%
até setembro e dívida cresce 34%
A necessidade de levantar recursos no
mercado para financiar seu capital de giro
e realizar investimentos, a custos turbinados
pela escalada dos juros, e a pressão adicional
exercida sobre a receita bruta pelo salto na
conta de desenvolvimento energético continuaram a corroer os resultados da Enel
Distribuição Goiás (antiga Celg Distribuição).
O prejuízo acumulado nos nove primeiros
meses deste ano foi multiplicado em pouco
mais de cinco vezes frente ao mesmo período
de 2021, enquanto a dívida líquida da companhia apresentou variação de 34,3% entre
setembro de 2021 e igual mês deste ano,
avançando de R$ 4,712 bilhões para alguma
coisa próxima a R$ 6,327 bilhões.
Em processo de transferência de seu
capital para a Equatorial Participações e
Investimentos S.A., o braço goiano da italiana Enel realizou um prejuízo de R$
316,972 milhões entre janeiro e setembro
deste ano, o que se compara com perdas
ao redor de R$ 62,797 milhões em igual
período do ano passado. Na comparação
entre os dois períodos, o prejuízo aumentou
409,53%. No terceiro trimestre deste ano,
a última linha das demonstrações financeiras registrou um prejuízo de R$ 145,948
milhões, equivalente a pouco mais de 46,0%
de toda a perda acumulada até setembro
deste ano e correspondendo ainda a um
incremento de 122,19% em relação ao prejuízo de R$ 65,685 milhões observado no
mesmo trimestre do ano passado.

BALANÇO
t

2 No acumulado do primeiro semestre, a última linha da conta de resultados
mudou de sinal, saindo de
um lucro de modestos R$
2,883 milhões em 2021 para
um prejuízo de R$ 171,025
milhões neste ano. A receita
bruta chegou a crescer
15,5% em relação à primeira
metade do ano passado, somando R$ 7,428 bilhões
diante de praticamente R$
6,433 bilhões nos seis meses
iniciais de 2021. Mas a receita líquida avançou apenas
2,3% em igual período, variando de R$ 4,265 bilhões
para R$ 4,363 bilhões.

A conta financeira da empresa desempenhou papel relevante na determinação
dos resultados negativos que a Enel Distribuição Goiás tem apresentado neste
ano. Descontadas as receitas financeiras,
que quase triplicaram, saindo de R$ 236,421
milhões para R$ 699,907 milhões na comparação entre os primeiros nove meses
deste ano e de 2021, numa alta de 196,04%,
a conta financeira ficou negativa em R$
703,544 milhões entre janeiro e setembro
deste ano. Em idêntico período do ano
passado, o prejuízo financeiro havia sido
de R$ 269,174 milhões.

Pressões

As despesas financeiras avançaram proporcionalmente menos, mas sobre uma
base muito mais alargada, o que contribuiu
para elevar substancialmente o resultado
final daquela conta. Em relação ao ano
passado, sempre tomando o período entre
janeiro e setembro, aquele tipo de gasto
aumentou 177,58% e superaram R$ 1,403
bilhão em 2022, diante de R$ 505,595 milhões nos mesmos nove meses de 2021.
Entre outras, os desembolsos relacionados
a operações com derivativos dispararam
de R$ 47,444 milhões para R$ 537,939 milhões, nada menos do que 11,3 vezes mais.
Os encargos incidentes sobre dívidas e sobre operações de mútuos aumentaram
3,13 vezes, subindo de R$ 146,208 milhões
para R$ 457,613 milhões.

apresentada aos clientes, frente a R$ 1,126 bilhão nos mesmos seis meses de 2021, num
aumento de 27,5%.

2 Os encargos setoriais quase dobraram, saindo de R$
604,380 milhões para R$ 1,152
bilhão, pressionados pelo pagamento do empréstimo tomado pela distribuidora para
fazer frente aos efeitos da
pandemia em 2020 (lançado
à conta de desenvolvimento
energético) e pelo incremento
dos encargos do consumidor,
gerados pela bandeira de escassez hídrica que vigorou
até abril deste ano.

2 O desempenho pode ser 2

explicado pelo salto de 41,4%
no valor total das deduções,
que subiram de R$ 2,167 bilhões para R$ 3,065 bilhões.
O incremento pode ser explicado principalmente pela conta mais pesada do Impostos
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) antes
do limite aprovado pelo Congresso no final de junho para
a cobrança do imposto pelos
Estados. No primeiro semestre
deste ano, a empresa recolheu
R$ 1,435 bilhão de ICMS destacado na fatura de energia

Outro fator de pressão
sobre o balanço veio, mais
uma vez, da conta financeira,
que acumulou variação de
162,8% no primeiro semestre
deste ano, atingindo R$
382,258 milhões em relação
a R$ 145,435 milhões nos
mesmos seis meses do ano
passado. A elevação de 12,3%
nos custos e despesas operacionais, saindo de R$ 1,756
bilhão para R$ 1,972 bilhão,
foi parcialmente compensado
pela redução de 3,8% no custo
do serviço (de R$ 2,348 bilhões para pouco menos de

R$ 2,260 bilhões), explicado
pelo tombo de 46,3% nos encargos de conexão e uso da
rede (de R$ 508,536 milhões
para R$ 273,221 milhões).

2 A necessidade de captar
recursos para fazer frente
aos investimentos e ao capital de giro necessário para
as operações diárias terminou levando a um salto de
62,6% no saldo da dívida
bruta da companhia entre
junho do ano passado e igual
mês deste ano, elevando-a
de R$ 4,070 bilhões para R$
6,617 bilhões (95,1% devidos
ao próprio grupo Enel e a
suas controladas).
2 Com o caixa crescendo
mais de seis vezes, de R$
111,037 milhões para R$
699,007 milhões, a dívida líquida teve seu crescimento
“limitado” a 49,5% na mesma
comparação, passando de R$
3,959 bilhões para R$ 5,918
bilhão. O nível de endividamento, aferido em relação
ao retorno antes de impostos,
juros, amortizações e depreciação (Ebitda, na sigla em
inglês), registrou piora, saindo
de 3,99 para 5,31 vezes. (Especial para O Hoje)

Projeto que visa recuperar
áreas degradadas na COP 27
O combate à desertificação
e a promoção do manejo sustentável das cadeias da soja e
da pecuária de corte, além da
recuperação das áreas degradadas, diminuição da emissão
de gases de efeito estufa e proteção da biodiversidade, estão
entre os objetivos do Projeto
Vertentes. A iniciativa é dos
ministérios do Meio Ambiente
e da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), do Banco
Mundial e do Global Environment Facility (GEF), foi apresentada no sexto dia da 27ª

Conferência Climática das Nações Unidas (COP27), que está
sendo realizada no Egito.
“Ao todo, serão mais de
R$ 130 milhões (US$ 25 milhões) financiados pelo Programa de Impacto de Sistemas Alimentares, Uso da Terra e Restauração (Folur, na
sigla em inglês). O Projeto
Vertentes alcançará mais de
47 milhões de hectares do
Cerrado nos estados da Bahia,
de Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul
e do Distrito Federal”, destacou, em nota, o Ministério da
Agricultura.

A expectativa é que o projeto contribua no combate à
desertificação e na restauração de áreas degradadas. Segundo o secretário adjunto
de Comércio e Relações Internacionais do ministério,
Fernando Zelner, além da
chance de implementar a
agricultura de baixo carbono,
o projeto mostra aos parceiros internacionais que, quando há apoio financeiro, é possível multiplicar isso em termos de investimento privado
e resultados. “Para o Brasil,
hoje foi um grande resultado.” (ABr)
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PT costura estratégia de
olho na prefeitura de Goiânia
Ricardo Stuckert

Políticos de
carreira,
habilidosos que
são, estão sempre
de olho nas
próximas disputas
ainda que o
mandato sequer
tenha começado,
com a cúpula
petista não
poderia ser
diferente
Felipe Cardoso e
Francisco Costa
A eleição de Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) à presidência da República deu início a
uma série de discussões sobre
a composição de seu quadro
de auxiliares. O candidato do
PT, vale lembrar, se lançou
na disputa pela presidência
em um projeto abarrotado de
aliados. Ao todo, dez diferentes partidos políticos caminharam com o presidente.
Outros se juntaram a ele no
segundo turno. Isso trouxe a
Lula a difícil missão de, agora,
escolher a dedo seus indicados para cargos estratégicos.
Porém, há, em paralelo, o
anseio do PT em avançar rumo
às prefeituras no ano de 2024.
Políticos de carreira, habilidosos que são, estão sempre
de olho nas próximas disputas
ainda que o mandato sequer
tenha começado, com a cúpula
petista não poderia ser diferente. Paira, portanto, nos bastidores do núcleo duro do PT
o rumor de que o nome da
deputada federal eleita, Adriana Accorsi, tem fortes chances
de prosperar em meio a esse
estrito quadro de indicações.
Fiel escudeira do presidente
eleito, interlocutores não hesitam em afirmar que Accorsi
jamais negaria um eventual
chamado do presidente. Nenhuma informação é, de fato,
concreta quando o assunto envolve os ministérios. Entre as

possibilidades discutidas está
a criação do Ministério da Segurança Pública, e é para ele
que o nome de Accorsi circula
com certo protagonismo.
O desenho, segundo lideranças consultadas e caso a
investida se concretize, seria
o seguinte: com Adriana no
Ministério, a Câmara Federal
abriria espaço para 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 mais
votado entre os não eleitos.
Edward é ligado à Educação
e poderia auxiliar o governo
eleito em pautas importantes
para o setor no Congresso.
Em paralelo, Adriana ganharia, uma vez no ministério,
projeção nacional. Isso levaria
a petista a um lugar de destaque na disputa pela prefeitura
de Goiânia em 2024. Adriana,
ao menos por enquanto, nega
que tenha esse interesse, mas,
de novo, fontes atestam que
ela não hesitaria em disputar
-- como já disputou outras vezes -- a pedido do presidente.

Após eleição de
Lula, PT anseia em
avançar rumo às
prefeituras a
partir da eleição
municipal de 2024

Ao O HOJE, Edward comentou as informações que ainda
pairam no campo das especulações. Ele disse, de fato,
ter ouvido falar sobre o assunto. “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, ter Adriana
à frente desse ministério seria
algo importante para o Brasil.
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”, completa. Edward cita que, mesmo com o
favoritismo de Jair Bolsonaro
(PL), o ex-presidente e agora
presidente eleito teve votação
importante em solo goiano.

Outros nomes

Accorsi não é a única goiana cotada para assumir um
ministério de Lula. Corre, ain-

da 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
Liberal. A maneira com que
Bolsonaro tratou a pandemia
do novo coronavírus afastou
a profissional da proposta.
Ainda conforme o site Poder360, Ludhmila Hajjar é a
aposta do Congresso Nacional
e do ministro Gilmar Mendes,
um dos membros do 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)

PODER LEGISLATIVO

Alego e Câmara terão quarta marcada por protestos
Segmentos distintos devem
ocupar as intermediações da
Assembleia Legislativa de
Goiás e Câmara Municipal de
Goiânia na manhã desta quarta-feira (16/11) para se posicionarem contra projetos em
tramitação nas Casas de Lei.
Na Alego, a briga será pela
derrubada do projeto que prevê a taxação do agronegócio.
Isso porque o governador Ronaldo Caiado (UB) enviou para
apreciação dos deputados, na
manhã da última quinta-feira
(16/11) o projeto de lei que cria
uma espécie de “contribuição
agropecuária” em Goiás.
Na prática, o texto acarretará na taxação de produtos
ligados ao setor. O dinheiro
arrecadado será destinado a
um fundo de investimento
em infraestrutura. O assunto,
que conforme mostrado pela
reportagem do O HOJE, já
movimentava os corredores
da Alego, foi potencializado
a partir da chegada formal
da matéria ao Parlamento na

Felipe Cardoso/O HOJE

última semana.
O governador justifica que
o dinheiro sairá do agro e voltará para o agro em forma de
rodovia. Categoria, no entanto,
encara com desconfiança. A
mobilização nos arredores da
Alego tende a ser realizada

em forma de "tratoraço". O
movimento é encabeçado pelo
deputado oposicionista, Paulo
Trabalho (PL).
Na Câmara, por sua vez, o
assunto da vez é a briga dos
empresários contra a mudança do nome da Avenida Castelo

Branco. Donos das lojas já falam em se mudar da avenida
ou reduzir suas instalações
com a perda do nome referência e movimento de negócios. "A cidade perde muita
renda, empregos e arrecadação", argumentam.

Na Alego, discussão
passa pela taxação
do agronegócio. Já
na Câmara, assunto
da vez é a mudança
do nome da Av.
Castelo Branco
Eles defendem também que
existem outras formas de prestar homenagem ao ex-governador de Goiás e ex-prefeito
da Capital, Iris Rezende. “Alguns
projetos não causam transtornos a terceiros e prestam uma
homenagem muito maior do
que essa”, argumenta um dos
representantes. O projeto é de
autoria do vereador Clécio Alves que, pela segunda vez, tenta
aprovar o texto. Vale lembrar
que matéria de mesmo teor foi
vetada pelo prefeito e derrubada pela Câmara no primeiro
semestre de 2022. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)
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Sérgio Lima

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Pirataria na praça

Manifestantes ocuparam as ruas de diversas cidades

Feriado é
marcado por
protestos
contra Lula
O feriado da Proclamação da República na última terça-feira (15/11) foi marcado por diversos protestos contra
a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia
30 de outubro. Os manifestantes estão nas ruas desde o
segundo turno das eleições, quando o então candidato à
reeleição, Jair Bolsonaro (PL), terminou derrotado.
Nas redes sociais, manifestantes programaram atos
em todo o país, principalmente em Brasília, São Paulo e
Rio de Janeiro. Eles convocaram a população e pediram a
anulação da eleição sob suspeita de fraude.
A Secretária de Segurança Pública de Brasília restringiu
o trânsito até a Esplanada dos Ministérios, em Brasília,
ao longo de todo o dia. A Praça dos Três Poderes permaneceu fechada durante o feriado.
“O fechamento se deu por razões preventivas de segurança, para evitar circulação de veículos e pessoas no
mesmo local, pois com a possibilidade de atos públicos
na região central de Brasília, como identificado pelos
setores de inteligência das forças de segurança. Após o
término do evento e dispersão do público, a reabertura
da Esplanada será avaliada”, informou a SSP na tarde de
ontem. (Cecília Epifânio, especial para O Hoje)

A iminente abertura da Copa do
Mundo FIFA do Catar será no domingo
movimenta forte a pirataria de produtos relacionados ao evento na praça, como a venda de camisetas, acessórios de entretenimento e itens de
decoração. Segundo levantamento do
Fórum Nacional contra a Pirataria e
Ilegalidade (FNCP), em 2021, foram
vendidos 60 milhões de camisas de
clubes de futebol no Brasil, sendo 22
milhões falsificados. Com a retomada
do comércio em alta pós-pandemia
do Covid-19, o FNCP estima que o
número deve disparar durante a Copa
que encerra em 18 de dezembro.

Brasil na COP 27

Ex-ministra do Meio Ambiente do
Governo de Dilma, Izabella Teixeira
está há uma semana no Egito, na
COP 27. Cotada para voltar ao Governo, ouve propostas de parcerias
de representantes de vários países.
Há interesses de novos modelos de
negócio, e economia de biomassa na
Agricultura. As interligações não são
só circunscritas às questões ambientais, caminham na direção de que
financiamento climático vai assumir
o domínio do financiamento do desenvolvimento no mundo.

Desfile em Manhattan

Presidente do STF, Rosa Weber
sabe onde pisa. Ficou em Brasília,
trabalhando. Outros seis ministros da
Corte, pavões da turma da toga – que
não se seguram ao ver um microfone
– estão em Nova York para um seminário que reuniu grandes empresários
do Brasil. Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski foram bancados pela organização: passagens de 1ª classe,
hotel 5 estrelas e seguranças com carros executivos em Manhattan.

Casa em alta

Pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e da Deloitte mostra que
os preços dos imóveis residenciais permaneceram
em alta no 3º trimestre de 2022. No período,
houve alta de 10,3% em relação a 2021. O levantamento revela ainda que a procura e as vendas
de imóveis obtiveram crescimento com o segmento Casa Verde e Amarela. O Indicador de
Confiança do setor Imobiliário Residencial foi
realizado com 45 construtoras e incorporadoras
entre 30 de setembro e 16 de outubro.

Consumo consciente

Um levantamento feito pelo Sebrae em parceria
com o IBGE mostra que 74% das micro e pequenas
empresas implementaram o controle do consumo
de energia. A prática foi adotada também por
71% dos Micro Empreendedores Individuais. A
Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios revela
ainda que 65% das MPEs se preocupam com o
consumo da água, 62% com o consumo de papel
e 55% com a coleta seletiva de lixo.

Startups avançam

As empresas emergentes conhecidas como
startups são monitoradas na América Latina pela
Liga Ventures e PwC Brasil, que mapearam mais
de 4.100 hispânicas, pelas quais validou 1.400
startups em 144 cidades nos países sul-americanos.
Cerca de 32% das startups ativas foram fundadas
entre 2016 e 2018, e a maioria fica localizada no
México (18,5%), Colômbia (16,7%), Argentina
(13%) e Chile (9,6%). (Especial para O Hoje)

COP27: Brasil lista ações de
sustentabilidade dos últimos 4 anos

Divulgação TV Brasil

Agenda Brasil +
Sustentável
apresenta 800
ações adotadas
pelo país
O governo federal lançou
na última terça-feira (15/11),
durante a 27ª Conferência das
Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (COP27), a Agenda
Brasil + Sustentável. O documento apresenta medidas adotadas nos últimos quatro anos
que estariam alinhadas com
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas
(ONU), um apelo global para
acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente. Ao
todo, foram listados mais de
800 ações.
Segundo o governo, a produção da Agenda Brasil + Sustentável se deu de forma colaborativa e mobilizou a participação de todos o ministérios.
O documento, com 80 páginas,
também está acessível ao público. São citadas as contribuições de iniciativas variadas
como o Auxílio Brasil, o Plano
Safra, o Marco Legal do Saneamento e a Operação Acolhida, entre outros.
A conferência, que este ano
está sendo realizada no Egito,
ocorre anualmente desde 1995
e foi criada a partir da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Cli-

Documento
apresenta medidas
alinhadas com os 17
objetivos de
desenvolvimento das
Nações Unidas

ma pactuada três anos anos.
O evento reúne todos os países
signatários da convenção. Durante duas semanas, representantes dos signatários da convenção avaliam as mudanças
climáticas no planeta e discutem mecanismos para lidar
com a situação. Entram na
pauta diversos temas relevantes, como geração de energia
limpa, mercado de carbono e
agricultura sustentável.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, é o

chefe da delegação brasileira.
Em discurso proferido hoje,
ele também apresentou programas e políticas públicas
implementadas pelo país nos
últimos anos. "Desde 2019,
trabalhamos junto com o setor privado para encontrar
soluções climáticas e ambientais lucrativas para as empresas, as pessoas e a natureza. Invertemos a lógica dos
governos anteriores que só
agiam para multar, reduzir
e culpar. Este governo faz

políticas para incentivar, inovar e empreender, criando
assim marcos legais para
uma robusta economia verde
com geração de emprego e
renda para todos os brasileiros", disse o ministro.
Leite reconheceu que o
país tem desafios para enfrentar, como o desmatamento ilegal na Amazônia,
os 100 milhões de brasileiros
sem acesso a redes de esgoto
e os mais de 2,6 mil lixões a
céu aberto. (ABr)
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Fernando Brito/Vila Nova FC

Na Curuzu, o Colorado não sai do 0 a 0 com o Papão

Tudo indefinido
Breno Modesto
O jogo de ida da final da
Copa Verde terminou sem
um vencedor e sem gols. Em
jogo disputado na noite desta terça-feira (15), o time
comandado pelo técnico Allan Aal empatou em 0 a 0
com o Paysandu, na Curuzu.
Com o resultado, nenhuma
das equipes leva vantagem
para o jogo de volta, que
acontecerá no sábado (19),
no Serra Dourada. Quem ganhar, ficará com a taça. Em
caso de empate, por qualquer margem de gols, o campeão será conhecido nas penalidades máximas.

O jogo

A primeira partida da decisão da Copa Verde começou
com o Paysandu, mandante
do jogo, indo para cima do
Vila Nova. Logo aos quatro
minutos, o Papão teve duas
oportunidades para abrir o
marcador. Na primeira, Marlon finalizou e Tony defen-

Na partida de ida da final da Copa Verde, Vila Nova
empata sem gols com o Paysandu, fora de casa
deu. A defesa vilanovense
afastou mal e João Vieira ficou com a sobra. De fora da
área, o volante do time paraense arriscou e mandou
ao lado da meta colorada.
A primeira chegada perigosa do Tigre aconteceu apenas na marca de 34 minutos.
Pela direita, Diego Tavares
chegou à linha de fundo e

cruzou para o meio da área
do Paysandu, onde estava
Neto Pessoa, que cabeceou
para cima. Wagner tentou
desviar e acabou atrapalhando o goleiro Thiago Coelho,
que viu a bola passar por
ele. Em cima da linha, o zagueiro Naylhor salvou o Papão da Curuzu.
Ainda no primeiro tem-

po, a equipe alviceleste carimbou a trave do goleiro
Tony. Aos 46 minutos, João
Vieira, em cobrança de falta,
buscou o ângulo de Tony,
que deu um leve desvio com
a ponta dos dedos e viu a
finalização acertar o poste
colorado. O rebote acabou
ficando com Rafael Donato,
que mandou para longe.

FICHA Técnica
Paysandu 0x0 Vila Nova
Data: 15 de novembro de 2022. Horário: 18h30. Local: curuzu, em Belém (Pa). Cartão vermelho:
leandro Silva (15’/2T) - PaY. 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,
Genilson, naylhor e Patrick Brey; Mikael,
João vieira (Thiago ennes) e José aldo (ricardinho); robinho (Dioguinho), Danrlei (Gabriel Davis) e Marlon.
Técnico: Márcio Fernandes

Vila Nova: Tony; alex Silva, rafael Donato, Jordan e Willian Formiga (Jefferson); ralf (Marlone), Sousa (Jean Martim) e Wagner (Matheuzinho); Diego Tavares (Daniel amorim), neto
Pessoa e Kaio nunes.
Técnico: allan aal

Na volta do intervalo,
quem começou com tudo foi
o Vila Nova. Na marca de dois
minutos, Kaio Nunes perdeu
uma chance incrível. Depois
de uma bola “espirrada” pela
defesa do Colorado, o camisa
11 recebeu no meio de campo
e partiu em disparada, deixando a defesa do Paysandu
para trás. Ao ficar de frente
para o gol, acabou mandando
em cima do goleiro Thiago
Coelho, que fez a defesa.
Aos quatro minutos, foi a
vez de Diego Tavares assustar
Thiago Coelho. Pela direita,
o atacante cortou o zagueiro
Naylhor e, do bico da grande
área, disparou o chute, que
passou muito perto do pé da
trave paraense. Pouco tempo
depois, Leandro Silva receberia o segundo cartão amarelo e deixaria o Paysandu
com um jogador a menos.
Mesmo em superioridade, o
Tigre não conseguiu marcar.
E o jogo de ida acabou sem
gols e sem vencedor. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

CIDADES

n

9

Goiânia tem 27 áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil. As principais áreas estão na Vila Roriz, Vila Fernandes e Vila São José, onde há risco de inundação e alagamento

Goiânia possui 27 áreas de
risco com famílias abrigadas
A situação é mais devastadora para famílias que moram em áreas de risco perto de grandes centros
Alexandre Paes
As fortes chuvas deste final
de ano colocaram Goiás em
alerta laranja. De acordo com
fontes da área meteorológica,
a previsão é que chova entre
30 e 100 milímetros por dia.
Além disso, os goianos podem
esperar ventos de até 100 quilômetros por hora. A previsão
é ainda pior quando consideradas as áreas de risco dos
grandes centros, como ocorre
em Goiânia, em bairros como
a Vila Fernandes e Gentil Meireles, que sofrem com alagamentos nesta época do ano.
No período de chuva o
acompanhamento é mais frequente e as equipes ficam em
alerta 24 horas por dia. De
acordo com o Capitão do Comando de Operações da Defesa
Civil do Estado de Goiás, Jonathan Alves Soares, o grande
número de chuvas traz mais
riscos, visto que o solo pode
estar encharcado dando margem para que aconteçam alagamentos rapidamente.
“O local que mais temos
áreas de risco catalogadas
são Goiânia, Aparecida de
Goiânia e Anápolis. Normalmente próximo dos grandes
centros urbanos é onde temos
as maiores zonas de risco”,
destacou o titular.
Com a lista dos locais onde
ocorre problema, os agentes
de Defesa Civil acionam as outras pastas municipais para
realização de serviços. Um
exemplo são as bocas de lobo
comumente entupidas com
lixo. "A Comurg e a Secretaria
de Infraestrutura são acionadas para retirada do entulho,
remoção para um local apro-

contrado. "O recomendado é
acionar a Defesa Civil quando
a água estiver subindo. As equipes podem ajudar, orientar e
encaminhar moradores para
áreas seguras", diz o coordenador operacional.

Áreas de risco

A partir desta quarta-feira (16), a previsão é de que o tempo fique mais estável,
mas a tendência é de que novo corredor de umidade proporcione mais chuva
priado e, se necessário, refazer
os equipamentos, como as tampas, por exemplo." Ele acrescenta que todas as pastas municipais podem ser acionadas,
a depender da necessidade.
Algumas áreas sofrem com
problemas historicamente. É
o caso da Avenida Feira de
Santana, no Parque Amazonas.
Quando chove forte, a parte
baixa da rua alaga a ponto de
impedir a passagem segura de
veículos. A orientação de Soares é para que os motoristas
nunca se arrisquem. "Não se
aventurar é a principal orientação. Pode ser que dê certo,
mas pode ser perigoso e acabar
em tragédia."
Uma das moradoras dessas
regiões é a doméstica Leodenice Lima, que vive na Vila
Roriz há 20 anos. Segundo ela,

todos os anos os moradores
precisam lidar com os alagamentos na época de chuva.
“Enche de água, não tem como
passar. As mães não conseguem levar os filhos para a
creche. Enche tudo de água.
Não tem como, quando está
chovendo”, contou.
O açougueiro Wanderlan
de Moraes, que também vive
na região, relatou que já precisou sair de casa de canoa.
“Transporte bom, né? A gente,
para ir trabalhar, tinha vezes
que, cedinho, precisava sair
de canoa”, afirmou. A professora de educação física Pollune
de Souza contou que uma barreira construída pela Prefeitura de Goiânia ajudou a evitar
os alagamentos no bairro. “Parece que agora não vem mais,
só enche ali”, disse.

Acidentes na última década

Em outubro de 2011, uma
mulher que estava em uma
moto foi arrastada neste local
durante uma forte chuva. O
corpo dela foi encontrado no
dia seguinte. O local, depois disso, recebeu uma boca de leão,
que é uma estrutura maior que
uma boca de lobo, mas que tem
grades de aço para permitir a
passagem da água.
Em 2013, um casal de motociclistas foi arrastado pela
enxurrada dia 12 de dezembro.
Eles haviam saído para comprar leite para o filho de três
meses. Na tentativa de atravessar a ponte na Viela Nonato
Mota, no Setor Pedro Ludovico,
foram levados. O corpo do condutor da moto foi encontrado
na manhã do dia seguinte. O
corpo da mulher nunca foi en-

Goiânia tem 27 áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil.
Entre os riscos, existe inundação, alagamento, deslizamento,
processo erosivo e enchentes.
Soares explica que o acompanhamento se dá porque a vida
das pessoas pode estar em perigo. "As áreas são dinâmicas
por conta das ações de mitigação por meio de obras. Mas
mesmo quando uma situação
está controlada, outras podem
aparecer”, explica.
As principais áreas estão
na Vila Roriz, Vila Fernandes
e Vila São José, onde há risco
de inundação e alagamento.
Na Vila Bandeirantes, o risco
é de deslizamento de solo.
No Jardim Novo Mundo, o
que preocupa é um processo
erosivo severo. No Parque
Tremendão existe um risco
identificado recentemente
de deslizamento de solo. No
Setor Norte Ferroviário, há
áreas propensas a enchentes
e inundação.
“Quando recebemos um
alerta seja do Inmet ou da
Cimehgo, automaticamente
encaminhamos um alerta via
canais digitais. Além disso,
encaminhamos um responsável para preparar a população local a ficar ciente que
caso haja algum acidente,
como chuvas intensas, todos
estejam pré-prontos para resgate e retirada”, conclui.

Precipitação nos próximos dias
Há uma semana Goiânia
tem vivido dias de céu fechado
e chuvas intensas. A partir desta quarta-feira (16), a previsão
é de que o tempo fique mais
estável, mas a tendência é de
que novo corredor de umidade
proporcione mais chuva. A explicação é do gerente do Centro
de Informações Meteorológicas
e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.
"Por volta do dia 18, nova

frente fria deve proporcionar
encontro a canalização desse
novo corredor. As chuvas devem voltar com o formato do
verão, de pancadas rápidas."
Mas ele alerta que o verão
também tem a característica
de ter mudanças repentinas
no clima, por isso, é preciso
manter o alerta por conta de
chuvas fortes e mesmo de precipitações demoradas.
Muito se deve ao compro-

metimento e as falhas da própria população, que descartam os lixos e resíduos em
regiões inapropriadas, o que
favorece os riscos de alagamentos e inundações, pois
esses materiais inservíveis
obstruem as galerias pluviais
que deveriam fazer a drenagem da enxurrada.
“No momento de fortes tempestades, os motoristas devem
reduzir a velocidade para evitar

aquaplanagem, e principalmente não dirigir sob condições de
enxurrada forte, para evitar
que o veículo seja levado para
dentro de córregos próximos
de pontes”, orienta André.
Hoje temos várias placas
de identificação das áreas de
alagamento pelas cidades, e o
certo é obedecê-las. “O ideal é
não se abrigar debaixo de árvores; no caso de enxurrada
não atravessar e procurar um

abrigo seguro para aguardar
que o nível da água abaixe,
pois, a força ou algum objeto
pode derrubar e levar a pessoa”, completa o capitão.
O contato pode ser feito pelo
CBMGO 193, ou pela Defesa Civil pelo 199. Caso seja necessária, as equipes serão encaminhadas para articular e realizar
o resgate de possíveis acidentes
que ocorrem devido às chuvas.
(Especial para O Hoje)
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Goiânia já teve mais de 15 mil
reclamações de poluição sonora
Decibelímetros da
Amma registraram
bares, igrejas, casas
particulares
durante festas e
carros de som
Rodrigo Melo e Sabrina Vilela
Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente
(Amma) , só no primeiro semestre de 2022 foram realizadas mais de 15 mil denúncias
de poluição sonora em Goiânia.
Esse crime pode ser definido
como uma contravenção tipificada pelo artigo 54, da Lei
Ambiental 9.605. Ela é tratada
como problema social porque
causa prejuízo à saúde física e
mental da população.
Os fiscais da Amma utilizam
um aparelho chamado decibelímetro, que realiza medição
sonora e, caso se constate que
o nível permitido por lei foi
excedido, a pessoa é autuada.
Chefe de gabinete da
Amma, Nadim Neme Neto afirma que as medidas atuais são
de forma educativa para que
a população tenha mais consciência até a chegada das festas
de final de ano. " Além de fiscalizar, a Amma está fazendo
esse trabalho educacional para
que as pessoas utilizem o bomsenso. O problema não é a festa, é o excesso na festa".
Ele reforça ainda que a
Amma pode apenas abrir um
processo administrativo, mas
assim que é constatada a poluição sonora a equipe se desloca até o local para a aplicação da multa e fazer a apreensão do equipamento - pode
ser carro de som, mesa de
DJ, caixa de som e entre outros. Pela lei, além da aplicação da multa o denunciado
pode também perder o objeto.
Cabe ressaltar, no entanto,
que é necessário que o denunciante receba os auditores fiscais para que a medição seja
realizada. "Primeiro, temos
que ser acionados por um denunciante. A medição é feita
na casa do denunciante, então

é importante que ele receba o
agente da Amma para que ele
possa fazer a medição necessária. Constatada a inflação, a
Amma dará todas as medidas
necessárias para coibir a ação".
Esse processo é essencial
para que não haja injustiça
no processo. Por exemplo, algum comércio pode ter um
som ambiente que por acaso
um concorrente do outro estabelecimento faça uma ligação denunciando.
Para fazer a denúncia basta ligar no número 161, com
funcionamento de 24 horas
ou por meio do site da prefeitura no link da Amma. Já
a Polícia Militar realiza operações de combate a perturbação do sossego, e pode ser
acionada pelo 190.

Apreensão

A Diretoria de Fiscalização

Cidade cada vez
mais barulhenta tira
o sossego da
população; Poluição
visual e sonora, por
vezes, pode provocar
problemas de saúde
para populações
mais sensíveis além
de incomodar
animais

da Amma apreendeu no início da semana oito veículos
com som automotivo, durante
operação para coibir o crime
ambiental de poluição sonora, no Conjunto Primavera
em Goiânia. Na ação foi aplicada multa no valor de R$
15 mil, para cada proprietário
dos automóveis, e outra de
R$ 10 mil para o dono de
uma mesa de som.
De acordo com Diego Moura, diretor de Fiscalização da
Amma, toda a ação foi acompanhada por auditores fiscais
do Meio Ambiente, que realizavam a medição com o uso
de decibelímetro, e com o apoio
de agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).
“A festa, no Conjunto Primavera, era totalmente clandestina, e os participantes e
organizadores não possuíam
licença ambiental. Após a ação

dos fiscais da Amma, a população que vive no entorno
conseguiu ter o merecido sossego”, explica Diego Moura.
O crime de poluição sonora
é previsto no Decreto Federal
6.514/08, em seu artigo 61,
que determina multa de R$ 5
mil a R$ 50 mil para os infratores. “Causar poluição de
qualquer natureza, em níveis
tais que resultem, ou possam
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a
destruição, é significativa da
biodiversidade”, diz o texto.
A legislação também prevê
que as multas são aplicadas
após laudo técnico, elaborado
pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da
infração, e em conformidade
com a gradação do impacto.
(Especial para O Hoje)

GRADUAÇÃO

UFG abre inscrições para preencher vagas
A Universidade Federal de
Goiás (UFG) está com processo
seletivo aberto para preencher quase 900 vagas remanescentes em 101 cursos de
graduação. Os interessados
deverão efetuar a inscrição
até o dia 7 de dezembro no
site da instituição.
No total, são 890 para cursos presenciais dos Campus
da Região Metropolitana, que
engloba o Colemar Natal e Silva, Samambaia e Aparecida
de Goiânia, e do Campus Goiás.
As oportunidades são para os
dois semestres de 2023.

Quem pode participar

Segundo o edital, as vagas
remanescentes podem ser
ocupadas por três categorias.
Mudança de curso: Essa
opção é destinada aos estudantes da UFG que queiram
realizar a transferência interna. É preciso ter concluído um
período letivo e só é permitida
a mudança uma única vez.
Reingresso: Destinada aos
ex-estudantes da instituição

que queiram voltar ao último
curso que ingressou e não
concluiu. É permitido realizar
o reingresso uma única vez.
Transferência facultativa:
Opção destinada para candidatos de outras Instituições
de Ensino Superior (IES).

Como realizar a inscrição

O processo seletivo irá utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
dos anos de 2009 a 2021. Os
candidatos devem acessar o
site até às 17h do último dia
do prazo para a inscrição, selecionar a região desejada,
curso, semestre de ingresso e
escolher entre as opções: mudança de curso, reingresso ou
transferência facultativa.
O candidato deverá informar qual ano de realização
do Enem deseja utilizar e gerar
o formulário de inscrição. A
pontuação final será definida
com os resultados obtidos no
Enem, com os pesos relativos
em cada curso. (Cecília Epifânio, especial para O Hoje)

No total, são 890 vagas para cursos
presenciais da Região Metropolitana
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A possibilidade de
conflitos
internacionais é
uma grande
preocupação em
um mundo cada
vez mais escasso de
recursos naturais

População mundial
atinge 8 bilhões de pessoas
A população mundial
chegou a 8 bilhões
nesta terça-feira (15),
de acordo com as
Nações Unidas

Unsplash Yoav Aziz

Pessoas
caminham em
uma rua
movimentada em
um bairro
comercial popular
no centro de
Manhattan,
Nova York

Vinícius Marques
Nesta terça-feira (15), o mundo
atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas, um dia depois da divulgação
do relatório anual World Population
Prospect , divulgado na segundafeira para coincidir com o Dia Mundial da População , também observa
que a população global está crescendo no ritmo mais lento desde 1950 ,
caindo para menos de 1% em 2020.
O secretário-geral, António Guterres, ressalta que atingir o marco é
uma prova de avanços científicos e
melhorias em questões como nutrição,
saúde pública e saneamento. No entanto, o líder da Organização das Nações Unidas (ONU) adverte que à medida que a família humana cresce,
também está ficando mais dividida.
Ainda segundo a ONU, a população mundial demorou 12 anos para
crescer de sete para oito bilhões,
mas chegará a nove bilhões em cerca
de 15 anos, em 2037.
O relatório anual World Population Prospect, divulgado na segunda-feira para coincidir com o Dia
Mundial da População, observa que
a população global está crescendo
no ritmo mais lento desde 1950 ,
caindo para menos de 1% em 2020.
A fertilidade, declara o relatório,
caiu acentuadamente nas últimas
décadas para muitos países: hoje,
dois terços da população global vive
em um país ou área onde a fertilidade ao longo da vida está abaixo
de 2,1 nascimentos por mulher, aproximadamente o nível necessário
para o crescimento zero na longo
prazo, para uma população com baixa mortalidade.
Em 61 países ou áreas, espera-se
que a população diminua em pelo
menos um por cento nas próximas
três décadas, como resultado de baixos níveis sustentados de fecundidade e, em alguns casos, taxas elevadas de emigração.
A pandemia de COVID-19 teve
um efeito na mudança populacional:
a expectativa de vida global ao nascer
caiu para 71 anos em 2021 (de 72,9
em 2019) e, em alguns países, ondas
sucessivas da pandemia podem ter
produzido reduções de curto prazo
na número de gestações e partos.
“Mais ações governamentais destinadas a reduzir a fecundidade teriam pouco impacto no ritmo de
crescimento populacional entre agora e meados do século, por causa da
estrutura etária jovem da população

global de hoje”, disse John Wilmoth,
diretor da Divisão de População da
ONU. Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais (DESA).

Números Recordes

nifica mais desafios para o planeta,
por conta da desaceleração gradual
da natalidade. Um dos desafios é o
impacto ambiental, na medida que
mais pessoas buscam por meios de
se alimentar, usufruir de água e demais necessidades importantes para
a existência humana”, analisa
Aymê Sousa ainda repercute a possibilidade de conflitos mundiais. “A
busca por recursos será uma problemática na medida que países menos
desenvolvidos entram em conflitos
em busca da existência populacional,
surgindo assim migrações em massa.”

O chefe das Nações Unidas aponta
a existência de bilhões de pessoas
em dificuldades, centenas de milhões
enfrentando fome e números recordes de habitantes do planeta fugindo
de casa em busca de ajuda, além de
questões como “dívidas, dificuldades,
guerras e desastres climáticos”.
Para Guterres, a menos que seja
superada a lacuna entre os que têm
Distribuição geográfica
e os que não têm recursos, o mundo
está se preparando para um ser um
A agência da ONU apontou que,
lugar “cheio de tensões e desconà medida que as regiões crescem
fiança, crise e conflito”.
em ritmos diferentes, a distribuição
O Fundo de População das Nações
geográfica da população global está
Unidas, Unfpa,
mudando.
promove a camA partir deste
panha #8BillionSano, mais da meOs desaﬁos de uma
trong no qual os
tade da populausuários comparção mundial vivesuperpopulação, que
tilham material
rá na Ásia, com a
deve permanecer nesse
de educação soÍndia e a China
bre oito tendênrepresentando
a
nível pelos próximos 77
cias para um
maior parte dos
anos, já está no radar de
mundo de oito bihabitantes no leslhões de pessoas.
te e sudeste da
discussão de grandes
As medidas
Ásia, onde se conenvolvem a decentram 2,3 biespecialistas
saceleração do
lhões de pessoas.
crescimento, meComo os paínos filhos, vidas
ses com os mais
mais longas, pessoas em movimento,
altos níveis de fecundidade tendem
populações envelhecidas, mulheres
a ter a menor renda per capita, o
sobrevivendo aos homens, duas pancrescimento da população global
demias e centros de mudança.
se concentrou nos países mais poA cientista social habilitada em
bres do mundo.
políticas públicas pela Universidade
O aumento populacional amplia
Federal de Goiás (UFG), Aymê Sousa,
o impacto ambiental do desenvolvialerta que importa analisar os immento econômico, com o aumento
pactos socioambientais de cada país,
da renda per capita impulsionando
mas que o crescimento populacional
a produção e o consumo insustentátraz mais desafios.
veis. O ritmo de crescimento mais
“O crescimento populacional siglento ao longo de décadas pode aju-

dar a mitigar os danos ambientais
na segunda metade do século atual.

O mundo deve esperar
ver muito mais cabelos
grisalhos até 2050

Espera-se que o número de pessoas
com 65 anos ou mais em todo o mundo seja mais que o dobro do número
de crianças com menos de cinco anos,
e aproximadamente o mesmo que o
número de menores de 12 anos.
Prevê-se que novas reduções na
mortalidade resultem em uma longevidade global média de cerca de
77,2 anos em 2050. No entanto, em
2021, a expectativa de vida dos países menos desenvolvidos ficou sete
anos atrás da média global.
O relatório recomenda que os
países com populações envelhecidas
tomem medidas para adaptar os
programas públicos ao número crescente de idosos, estabelecendo sistemas universais de saúde e cuidados de longa duração e melhorando
a sustentabilidade dos sistemas previdenciários.
“O Dia Mundial da População deste ano cai durante um ano marcante,
quando antecipamos o nascimento
do oitavo bilionésimo habitante da
Terra”, disse o secretário-geral da
ONU, António Guterres, reagindo às
conclusões do relatório.
Esta é uma ocasião para celebrar
nossa diversidade, reconhecer nossa
humanidade comum e se maravilhar
com os avanços na saúde que prolongaram a vida útil e reduziram
drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil”, acrescentou. “Ao mesmo tempo, é um lembrete de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar de nosso planeta
é um momento para refletir sobre
onde ainda estamos aquém de nossos
compromissos uns com os outros ”.
(Especial para O Hoje)
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Mísseis atingem a capital Kiev
e cidades por toda a Ucrânia
Cidades em todo o
país relataram
ataques após
Zelenski pedir ao
G20 que pressione
o Kremlin pela paz
e dias depois da
retomada de
Kherson por
forças ucranianas
Dois prédios residenciais
na capital da Ucrânia, Kiev,
foram atingidos por mísseis
nesta terça-feira (15/11), afirmou o prefeito da cidade
após relatos de que sirenes
de alerta soaram em todas
as regiões do país.
“Há um ataque contra a
capital. De acordo com informações preliminares, dois prédios residenciais foram atingidos no distrito de Pechersk.
Vários mísseis foram disparados sobre Kiev por sistemas
de defesa aérea. Médicos e socorristas estão no local dos
ataques”, afirmou o prefeito
Vitali Klitschko num comunicado divulgado no Telegram.
O vice-chefe do gabinete
presidencial ucraniano, Kyrylo Tymoshenko, afirmou
que os mísseis foram disparados por forças russas. Ele
divulgou imagens do aparente local do ataque, que mostram chamas em um prédio
residencial da era soviética.
“O perigo não acabou. Per-

Imagem de uma
agência de notícias
mostra prédio
residencial de Kiev
em chamas

maneçam em abrigo”, disse
Tymoshenko em comunicado
divulgado nas redes sociais.
Segundo a agência de notícias Reuters, ao menos
duas explosões foram ouvidas em Kiev nesta terça, e
fumaça pôde ser vista sobre
a capital. Um correspondente relatou ter visto moradores abalados diante da lateria em chamas de um prédio de cinco andares.
O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy
Yermak, afirmou que o ataque foi uma resposta ao discurso em vídeo feito horas
antes pelo presidente ucra-

ESTADOS UNIDOS

niano, Volodimir Zelenski,
aos líderes do G20, durante
o qual ele pediu pressão sobre o Kremlin pelo fim da
invasão à Ucrânia.
“A Rússia responde ao forte discurso de Zelenski no
G20 com um novo ataque
com mísseis. Alguém acha
que o Kremlin realmente
quer paz? Ele quer obediência. Mas no fim do dia, terroristas sempre saem perdendo”, afirmou Andriy Yermak,
chefe do gabinete presidencial ucraniano, no Twitter.
Nas últimas semanas, forças russas vêm mirando a
infraestrutura energética da

Ucrânia e atacou Kiev com
mísseis e drones. A última
vez que a capital havia sido
alvo de ataques russos havia
sido há quase um mês, em
17 de outubro.
Os ataques aéreos desta
terça são os primeiros desde
a retirada das forças russas
e retomada pela Ucrânia da
cidade de Kherson, no sul do
país. O recuo, anunciado por
Moscou na última quarta-feira, foi considerado um revés
para o Kremlin, já que essa
era a única capital regional
que os russos haviam capturado desde o início da invasão
da Ucrânia, em fevereiro.

EXPRESSA
O presidente Xi Jinping completa, nesta terça-feira (15), dez anos à frente do Partido Comunista Chinês (PCCh), como secretário-geral, após
substituir Hu Jintao. Em 23 de outubro, ele foi
reconduzido para seu terceiro mandato para o
cargo é o mais poderoso do país durante. Desde
1993, o presidente em exercício da legenda também é o presidente da China.
O detentor do cargo é um dos sete membros
da Comissão Permanente do Politburo, o órgão
mais poderoso do PCCh, responsável por definir
políticas e nomear autoridades do governo. O
Politburo é composto por 25 pessoas, incluindo
a Comissão Permanente.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 0300/2022/105.0012-GO

Fundador da Amazon tem uma fortuna estimada em US$ 124 bilhões

Jeﬀ Bezos promete doar maior
parte de sua fortuna em vida
O bilionário americano Jeff
Bezos, fundador da Amazon,
afirmou em entrevista publicada nesta segunda-feira
(14/11) que vai doar a maior
parte de sua vasta fortuna
ainda em vida.
Bezos, que já foi o homem
mais rico do mundo e hoje
figura em quarto lugar na lista, tem fortuna estimada em
124 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.
Em entrevista à emissora
CNN ao lado de sua parceira
Lauren Sánchez, ele não informou a quantia exata que
pretende doar, mas disse que
o casal está desenvolvendo a

“capacidade” para fazê-lo. A
parte mais difícil, segundo
Bezos, é descobrir como fazer
isso de uma forma que gere
impactos reais.

O voo ao espaço do
bilionário Jeff Bezos

“Não é fácil. Construir a
Amazon não foi fácil. Exigiu
muito trabalho duro e companheiros de equipe muito inteligentes. E estou descobrindo
– e Lauren está descobrindo –
que a filantropia é muito semelhante. Não é fácil, é muito
difícil”, afirmou o empresário.
Bezos deixou o cargo de
CEO de sua gigante de comér-

cio eletrônico no ano passado,
passando a dedicar mais tempo à filantropia e outros projetos. Ele é dono também do
jornal Washington Post e da
empresa de turismo espacial
Blue Origin. Segundo o site
The Chronicle of Philanthropy, o bilionário doou um total
de 510,7 milhões de dólares
para organizações sem fins
lucrativos no ano passado.
Como parte de sua iniciativa Bezos Earth Fund, da
qual Sánchez é copresidente,
ele ainda prometeu destinar
10 bilhões de dólares ao longo
de dez anos para o combate
às mudanças climáticas.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA , por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de Terceiros,
torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, lotes dados
em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, joias, relógios,
canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor emitidos na(s)
agência(s) ANHANGUERA, GO, 24 DE OUTUBRO, GO, ANAPOLIS, GO, SERRA DOURADA, GO,
ADILSON SEABRA, GO, PRACA DO TRABALHADOR, GO, CORA CORALINA, GO, APINAJES, GO,
GOIANIA, GO, vencidos há mais de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições para habilitação,
valores, prazos e demais disposições regulamentares do qual é parte integrante o presente Aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados de 18/11/2022 a 06/12/2022, em horário bancário,
na(s) a página da CAIXA na Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br . A exibição das imagens dos
lotes ocorrerá no(s) dia(s) 01/12/2022 a 06/12/2022, no site da CAIXA na internet, no endereço
https://vitrinedejoias.caixa.gov.br . As propostas são efetuadas nos terminais de autoatendimento
localizados em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 06/12/2022, horário de funcionamento da
agencias. A divulgação do resultado da Leilão será efetuada no dia 07/12/2022, em primeira chamada,
e no(s) dia(s) 12/12/2022, para as demais convocações, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital
de Leilão e na página da CAIXA na Internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br ., opção
Resultados. São Paulo, 08 de novembro de 2022. A COMISSÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE
AGÊNCIA DA CAIXA EM VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO
A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto
à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado No Shopping Sul de
Valparaíso, Parque Esplanada III, município Valparaíso de Goiás/GO. O imóvel deverá possuir
documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 (dez) anos,
possuir área de aproximadamente 715 m², preferencialmente em um único pavimento, com pé
direito mínimo de 3,5m, com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de
estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção
deverá obedecer a todas as normas e legislações aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar
carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço
completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato da oferta do imóvel; 2) Registro Geral
de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver).
Os documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos
originais enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar,
7RUUH&HQWUR5LRGH-DQHLUR5-&(3(VFODUHFHPRVTXHDSHVTXLVDGHPHUFDGR¿FDUi
aberta ao recebimento de ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.
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Essência
Guilherme de Andrade
O episódio dessa semana
do ‘Papo Xadrez’ ocorreu com
a modelo plus size Bibi Tomais. Gabrielle, como também
é conhecida, começou sua carreira de forma independente,
usando apenas seus perfis nas
redes sociais, e hoje já estampa
grandes campanhas de circulação nacional. Sendo um dos
poucos corpos fora do padrão
da indústria da moda que conseguiram esse espaço, ela serve como referência para muitos e muitas. O episódio transmitido na segunda-feira (14)
segue disponível pelo canal
do YouTube ‘Papo Xadrez’.
Bibi conta que o início da
vida como influenciadora foi
consequência dos trabalhos
como modelo. A primeira oportunidade veio através da tia:
uma marca precisava de modelos para as fotos de publicidade e ela aceitou. “Vamos ver
no que vai dar”, ela conta. Esse
primeiro trabalho veio num
momento em que ela havia
pausado a graduação em educação física. "Eu tinha vindo
de uma fase que eu tinha acabado de engordar muito, e eu
não achava roupa em lugar
nenhum", resume o timing perfeito da carreira de modelo.
Com alguma dedicação em
cima dessa primeira oportunidade, logo outros trabalhos
começaram a aparecer. "Foi
muito rápido, muito cliente
vindo atrás", compartilha a empolgação inicial. Hoje Bibi tem
clientes em São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Recife
e a expectativa é só de crescimento dessa rede profissional.
Falando da rotina de trabalho,
que conta com o apoio da família, ela diz que: "não me vejo
fazendo outra coisa".
A partir do momento em
que ela ganha mais visibilidade, Bibi vê que seu cotidiano
conversa com a realidade de
muita gente. "Antes não usava
roupa assim, agora eu uso
sempre porque você foi mostrando que eu posso usar sem
medo", compartilha relato de
uma seguidora que lutava com

ela já percebeu esse aumento,
imagine esse movimento se
prolongando por décadas…”,
finaliza esperançoso por um
mercado mais diverso.

Nos últimos episódios

A moda é a
aceitação da
beleza de todos
os corpos
A modelo Bibi Tomais, no ‘Papo Xadrez’, conta de
seu cotidiano na indústria fashion plus size
as mesmas inseguranças da
modelo. Os discursos de Bibi
representam mais do que um
mercado inexplorado, mas
passa por um lugar de aceitação de si que a modelo jamais
esperou alcançar.
A influenciadora conta que
no início da carreira não haviam tantas lojas especializadas na moda plus size, mas
hoje, depois que essa parcela
se fez mais ouvida, existe uma
maior variedade para todos
os tipos de corpos. Bibi conta
inclusive que, entre seus
clientes, existem aqueles que
"faziam o tamanho menor, aí
começaram a fazer os dois,
via que estava tendo mais de-

manda do plus, e deixavam
o tamanho menor". Esse processo de aceitação passa pela
aceitação comercial, mas não
para por aí.

Na voz dos
apresentadores

A apresentadora Ananda
Leonel fala da importância
do trabalho de Bibi, como modelo e influenciadora, para o
processo de aceitação de muitas mulheres. “Pode parecer
uma coisa simples, mas ter a
coragem de usar um cropped,
por exemplo, pode ser algo
transformador para muitas
mulheres”, resume falando
do papel que Bibi acabou as-

Os episódios transmitidos até aqui seguem disponíveis pelo canal do YouTube ‘Papo Xadrez’

sumindo para muitas de suas
seguidoras. "É fundamental
mostrar não apenas pro mundo da moda mas também para
as pessoas do nosso cotidiano
que existe sim beleza em todos os corpos”, conclui.
Felipe Cardoso, também no
comando da bancada do ‘Papo
Xadrez’, fala do movimento
que existe na indústria fashion. “Na fala da própria Bibi
já dá pra percebermos que
muitas marcas enxergaram
algo que antes não era visto”,
o apresentador conta do aumento de empresas que trabalham com os modelos plus
size. “Se em quatro ou cinco
anos de atuação como modelo

Bibi Tomais se junta ao
grupo de convidados do ‘Papo
Xadrez’ em sua 39ª transmissão ao vivo. A modelo plus
size compartilhou sua caminhada desde os tempos iniciais como influenciadora até
o cotidiano nas passarelas.
Antes de Bibi, a estilista Juliana Santos e a empreendedora Julia Galvão já estiveram
com os apresentadores Felipe
e Ananda falando sobre o
mundo da moda. Toda segunda-feira, o podcast traz diferentes perspectivas sobre diversos assuntos a fim de fornecer um conhecimento mais
completo para seu público.
Na semana passada, estiveram nos estúdios do jornal
‘O Hoje’ os representantes da
escola MS de ginástica artística.
Mário Sérgio Borges Almeida,
fundador da escola, compartilha suas experiências enquanto
ginasta, treinador e empreendedor no ramo. Já Raíni Vinhal
traz uma perspectiva mais contemporânea da mulher nessa
modalidade. “A ginástica me
salvou de muita coisa que eu
sei que eu ficaria muito mal
se eu tivesse sozinha”, Raíni
sintetiza o sentimento fraterno
que experimenta ao lado de
seus colegas atletas.
A 37ª transmissão ao vivo
do podcast ocorreu com o trio
de pagodeiros na terra do sertanejo, o Kamisa 10. Angelo,
Erlon e Pitchula contam da
jornada que trilharam até se
reunirem no grupo que hoje é
sucesso no País todo. Do início
do grupo em 2014, passando
por uma reformulação no fim
de 2018, e chegando nos dias
atuais: o trio goiano não deixou
nenhum detalhe de fora. O vocalista, Angelo, que começou
a se apresentar na igreja conta
que, apesar das outras experiências profissionais que teve,
“foi a música que me escolheu”.
(Especial para O Hoje)
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Os dramas da alfabetização
Mariana Caltabiano mostra o caminho para que as crianças
acessem o mundo da literatura em ‘O Menino que não sabia ler’

A situação ancestral, da arte-religiosidade
e das crenças pairam o momento

Latigbaná:
daí por diante
Artistas se unem a espaço e se
voltam para obras que revelam
representatividades culturais
brasileiras no cotidiano
Lanna Oliveira
A cultura de matriz
africana e as afro-religiosidades vindas de diferentes estados do Brasil como
São Paulo, Maranhão, Bahia, Belém do Pará, entre
outros, dão direcionamento para a exposição ‘Latigbaná - Daí Por Diante’.
Com curadoria assinada
por Diógenes Moura, a incursão fotográfica foi capturada por Adenor Gondim, Bruno Bam, Dani
Tranchesi, Daniel Pinheiro, Gisele Martins, Guy Veloso, Iuri Marc, Lita Cerqueira, Luiz Moreira e
Márcio Vasconcelos. Base
da cultura nacional, os registros podem ser vistos
no escritório de arte Estúdio 41, em São Paulo.
A exposição coletiva ‘Latigbaná - Daí Por Diante’
contempla registros de incursões realizadas por dez
artistas pelo Brasil afora,
fotografando a arte-religiosidade na vida cotidiana.
Cada imagem carrega em
si o limite do que pertence
à visão do fotógrafo e do
que pertence ao outro, entre
o que pode ser considerado
comum e o que é inusitado:
coisas simples, gestos mansos, a vida cotidiana descansando no percurso do
tempo. O olhar do espectador é essencial para o fluxo
da exposição e o impacto
consciente que ela propõe.
O curador da mostra comenta que a seleção dos
fotógrafos e das obras se
deu de forma muito espontânea: “São artistas cuja trajetória acompanho há muito tempo. Eles têm em comum essa espécie de missão de percorrer o País em
busca do entendimento do

quando, do onde, do que
será e do que seremos nós.
Tudo isso olhando para
dentro, diante de nós mesmos”. De origem ioruba,
um dos maiores grupos étnico-linguísticos da África
Ocidental, ‘Latigbaná’ significa algo como ‘daí por
diante’, um mundo que vive
dentro de nossa cabeça.
Muito além de retratar
o cotidiano e as coisas comuns, ‘Latigbaná - Daí Por
Diante’ explora o universo
interior que existe no indivíduo, e que habita, também, na alma da cultura
brasileira, fruto da miscigenação e do sincretismo
religioso. “Essa é uma exposição muito provocante
para um momento como
esse em que estamos vivendo. A exposição, de certa forma, reúne uma fortaleza que existe em nós
mesmos e que precisa ser
explorada de dentro para
fora. Chega de reflexos!
Precisamos pensar o País
de dentro para fora”, conclui Diógenes Moura.
O Estúdio 41 é um espaço voltado à reflexão e discussão sobre o fazer artístico da fotografia. Projeto
que ocupa o conjunto 41
do prédio 1254 da Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim
Bibi, zona sul de São Paulo.
Com direção artística do curador e escritor Diógenes
Moura, e comandado pela
fotógrafa Dani Tranchesi e
sua sócia Paula Rocha, o
novo espaço cultural vai
apresentar projetos de fotógrafos emergentes e consagrados em uma programação de exposições, exibição de filmes, lançamento
de livros e conversas sobre
a linguagem fotográfica. (Especial para O Hoje)

Conhecida por
produções para a
televisão e cinema,
a escritora, diretora
e roteirista de desenhos animados
Mariana Caltabiano lança o livro infantil ‘O Menino
que não sabia ler’
pela Matrix Editora. A autora fez sucesso com programas infantis como
‘Garrafinha e Flora
Encantada’, da TV
Globo; ‘Fábrica Maluca’, da Record; e
‘Zuzubalândia’, do
SBT. Nesta narrativa literária, Mariana aplica sua vasta
experiência em
criar histórias para
crianças, equilibrando uma linguagem acessível com temas relevantes
para a formação do gosto pela
leitura dos pequenos.
A obra conta a história de
um garotinho que está com
muita dificuldade para identificar as palavras e entender
o significado das coisas escritas. Até que um mestre de
caratê visita a sua escola e o
ensina que apenas três lições
podem ajudá-lo: tempo, paciência e persistência. Com
desenhos do ilustrador e diretor de arte Eduardo Jardim,
a obra oferece uma experiência única da combinação de
palavras e imagens para o
público infantil. Através de
sua arte, uma criança ainda
não alfabetizada consegue
mergulhar na história proposta por Mariana.
‘O Menino que não sabia
ler’ incentiva os futuros leitores a treinarem muito e a
não desistirem, acabando

com os medos e dando um
novo sentido às letras que
antes pareciam tão aterrorizantes. A obra também resgata o prazer no aprendizado
e ajuda as crianças a se tornarem mais seguras quanto
à alfabetização.

A autora

Mariana Caltabiano começou sua carreira como redatora publicitária, nas agências
DM9 e Talent. Em Nova York,
onde estudou cinema na
School of Visual Arts e na
New York Film Academy, ela
escreveu seu primeiro livro
infantil, ‘Jujubalândia’. O livro
acabou virando um programa
de TV de sucesso chamado
‘Zuzubalândia’, exibido pelo
SBT e TV Rá Tim Bum. Mariana também é autora de ‘Garrafinha e Flora Encantada’,
da TV Globo, e ‘Fábrica Maluca’, da Record. Escreveu ainda os livros infantis ‘Arca de

Ninguém’, ‘Tampinha Tira os Óculos’,
‘O Mistério da Casa
Hope’, ‘Grandes Pequeninos’, ‘Brasil
Animado’, ‘O Problema’ e o best-seller ‘Vips – Histórias
Reais de um Mentiroso’, que ganhou
duas adaptações
para o cinema. É
criadora e diretora
do portal ‘Iguinho’.
Escreveu e dirigiu
‘Brasil Animado’, o
primeiro longa brasileiro captado em
3D estereoscópico,
e o documentário
‘Vips - Histórias
Reais de um Mentiroso’. Dirigiu o
musical ‘Zuzubalândia’. Suas séries
‘Gui & Estopa’ e ‘Zuzubalândia’ são exibidas pelos canais
da Turner em toda a América
Latina e também estão presentes no Now e na HBO MAX.

O ilustrador

Eduardo Jardim é ilustrador e diretor de arte. Trabalhou na Editora Abril por sete
anos, colaborando em publicações com ‘Veja na Sala de
Aula’, ‘Recreio’, ‘Superinteressante’ e ‘Capricho’. Participou da ‘Ilustrando em Revista’, exposição promovida
pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em
São Paulo, em 2005, onde expôs ao lado de Ziraldo, Angeli
e outros grandes nomes da
mídia impressa. É corroteirista da animação ‘Brasil Animado’. No mesmo projeto,
ainda foi responsável pela
voz original dos personagens
principais, Stress e Relax. (Especial para O Hoje)

Mariana Caltabiano começou sua carreira como redatora
publicitária e estudou cinema em duas escolas em Nova Iorque

RESUMO De novelaS
t
Amor sem igual
Donatella sente ciúmes de
Poderosa. Bernardo se entende com leandro. Poderosa
promete para Fernanda que a
hora de Bernardo está chegando. Fabiana procura Peppe
e avisa sobre a morte de Beto.
Maria antônia admite gostar
de Hugo, que comemora. ramiro se incomoda ao ouvir
Fernanda mencionar o noivo.
Disfarçado, Bernardo chega
ao enterro de Beto. em conversa com Pedro, Fernanda
confessa estar desconfiada.

Mar do sertão
lorena conversa com candoca sobre a festa de casamento. Tertulinho assegura à mãe
que não concederá o divórcio a
candoca. zahym desafia Maruan para um duelo. o coronel
volta para casa. Pajeú chega
enquanto Mirinho conversa com
vespertino por telefone. Deodora e José se enfrentam. Deodora orienta Tertulinho a resgatar as promissórias de vespertino, antes de atentar contra
sua vida. Deodora prepara um
remédio para dar ao coronel.

Cara e Coragem
Pat estranha a insistência
de Moa em perguntar por andréa. os acionistas escolhem
leonardo, e clarice fica decepcionada. Pat descobre que Moa
está com problemas de memória e não se lembra de que
eles estão juntos. Pat pede para
andréa ir ao hospital. Jéssica
mente para renan sobre o seu
paradeiro. Moa acredita ainda
estar namorando andréa, e Pat
pede que a atriz o ajude. Hugo
tenta convencer andréa a não
desistir de sua viagem.

Poliana Moça
João leva Bento para conversar com Poliana. Bento pergunta se Poliana autorizou éric
a mandar print da conversa
com Kessya, e ela nega, alegando ser uma conversa particular. Furioso por ser desmascarado, éric avança em
João. Poliana se encontra com
Kessya e explica toda a verdade.
roger obriga luca a contratar
o Jefferson. Branca se depara
com antônio conversando com
alguém por mensagem de texto e fica com ciúme.

Travessia
leonor conta a Helô que
beijou Moretti e se sente completamente perdida. ari deduz
que Brisa está com oto há mais
tempo e demonstra para Gil
sentir raiva da ex-noiva. Brisa
pede a oto que lhe conte o
que ele fez de errado. Dante
fica intrigado quando cidália
oferece ajuda para evitar a vinda da mulher que morou com
Débora para o Brasil. Juliana
avisa a Brisa que o Juiz concedeu guarda provisória de Tonho
a ari até o final do processo.
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AGENDA culTural
t
Festividades natalinas
Para entrar no clima de
encantamento natalino, o
Órion complex inaugura nesta quarta-feira (16) sua decoração de natal com uma tarde
recheada de atividades. Para
a alegria da criançada, o Papai
noel chega às 15h e os presentes podem aproveitar essa
presença especial com pipoca
e algodão doce. Também a
partir de hoje, tem início o
‘concurso cultural natal Órion
- a magia que ilumina’. como
já é costume no final de ano,
o Órion complex promove o
concurso para que as pessoas
possam fazer belas imagens
da decoração natalina do local
e concorrer a vários prêmios.
o prazo para participação segue até 31 de dezembro, sendo que o resultado é divulgado em 17 de janeiro de
2023. Quando: Quarta-feira
(16). onde: av. Portugal, nº
1148, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 15h.
Coleção Christmas
nesta quarta-feira (16), a
partir das 17h, é realizado o

sensações e sentimentos
inerentes à vida e ao tempo presente. uma reflexão sensorial sobre quem
somos e sobre o mundo
que vivemos. Quando: até
30 de novembro. onde:
youtube.com/atornomade.

O Flamboyant Shopping continua com a pista de
patinação no gelo da Happy On Ice nesta quarta-feira (16)
coquetel de lançamento da
coleção christmas by MP
Home, na loja no Shopping
Bougainville. a marca especializada em mesa posta e
peças e produtos para combinações e montagem de mesas, traz ainda para a cidade
uma coleção única e encantadora para o natal, além de
uma experiência gastronômica natalina. Quando: Quarta-feira (16). onde: rua 9, nº:
1855, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 17h.

Websérie goiana
a websérie ‘KaTaToniScH’, do ator goiano
Thiago Moura, com direção de vincent Glen Gielen e roberta otone, está
sendo exibida até o dia
30 de novembro no YouTube ‘ator nômade’ (youtube.com/atornomade).
São 48 episódios. Do terror à comédia, ‘KaTaToniScH’ convida o espectador a transitar, junto
com o ator, por diferentes

Pista de patinação no gelo
o Flamboyant Shopping
continua com a pista de
patinação no gelo, da Happy on ice. a pista de gelo
tem aproximadamente 100
metros quadrados e está
instalada no atrium. a atração é um sucesso entre os
visitantes que gostam de
aventura e é acompanhada
por monitores, que repassam algumas dicas para
os aventureiros de primeira viagem. os usuários utilizam equipamentos de
proteção individual e devem seguir os protocolos
de segurança estabelecidos no regulamento disponível no local. Quando:
Quarta-feira (16). onde: av.
Dep. Jamel cecílio, nº 3300,
Setor Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.

Ao todo, serão 15 ambientes que terão instalações com doces
em grande escala e sala imersiva com projeções
uma história diferente a ser
descoberta. Tudo planejado
para que os visitantes possam
captar imagens desse universo dos sonhos. Além disso,
a estrutura da exposição contará com um aplicativo de
realidade aumentada, em que
os doces de cada sala ganharão vida própria para poses
inusitadas com personagens
e paredes que se moverão.
Dois novos espaços prometem surpreender os visi-

tantes. A sala customizável
chamada ‘Qual é a cor da felicidade?’ convida as pessoas
a entrarem em uma colorida
brincadeira. Haverá também
um ambiente adocicado e divertido em homenagem à Cidade Maravilhosa. Ao final
do museu, uma cozinha real
surpreenderá o público: será
no local que acontecerão aulas ao vivo que serão transmitidas diretamente pelas
redes sociais.

“Toda a estrutura do museu foi pensada em detalhes
para que o visitante tenha
uma experiência sensorial
surpreendente e doce. Desde
o cheiro, passando pela música, as frases usadas, cada
cenário e o uso de realidade
aumentada. A ideia é que
as pessoas entrem em um
mundo de fantasia e se divirtam muito. O museu é
para o entretenimento de
todas das idades”, conta Luzia Canepa, diretora da empresa LUUC Projetos, que
traz o projeto para o Brasil.
O período em que O Museu Mais Doce do Mundo ficará na cidade também será
recheado de degustações inéditas e aulas de confeitaria
com grandes chefs na cozinha
mais instagramável da cidade.
Exposto até 15 de janeiro, a
compra dos ingressos é feita
com hora marcada e já estão
disponíveis pelo site Eventim,
mas também podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Carlinhos Maia e Lucas
Guimarães trocam de selinhos ao participarem de
podcast após separação
carlinhos Maia e lucas
Guimarães ficaram cara a
cara durante a participação

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
a lua Minguante traz um amadurecimento afetivo. ariano, você
vai se sentir capaz de assumir os
seus sentimentos por uma pessoa
de forma madura. Sentimentos
que causavam uma bagunça no
campo mental, assim como fofocas ou informações mal-elaboradas por outras pessoas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a lua Minguante o ajuda a
tomar decisões importantes para
a família ou para um imóvel. a
experiência pode envolver investimentos que exigem planejamento a médio e longo prazo. o céu
também traz a necessidade de
averiguar possíveis expectativas.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
a lua Minguante o ajuda a
assumir um posicionamento maduro, utilizando o seu conhecimento ou informações que circulam entre pessoas do seu convívio. o céu pede que você examine como pode guiar uma experiência que se apresenta confusa e que de alguma forma te
coloca na linha de frente.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
a lua Minguante traz encerramentos importantes para o setor financeiro, podendo envolver
heranças, partilhas, bens materiais
e acertos de contas. Tome cuidado
com a maneira como vem lidando
com informações que podem envolver documentos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a lua Minguante o ajuda a
encarar uma situação de frente,
especialmente se envolver uma
pessoa que afeta o seu desenvolvimento. é um período para encerrar questões com essa pessoa,
visando entendimento. o cenário
fala de mentiras e distorções.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
a lua Minguante traz encerramentos importantes, gerados
por responsabilidades assumidas.
é importante ter a conscientização
do que vem sendo solicitado pela
por figuras de autoridade, porque
os compromissos exigirão demais
de você. uma pessoa importante
pode se mostrar confusa.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a lua Minguante o ajuda a
encerrar projetos que estejam diretamente envolvidos com as suas
próprias ideias ou conhecimento.
Há um trabalho bem realizado e
todos enxergam o seu potencial.
Porém tome cuidado com situações isoladas que podem prejudicar a sua produtividade.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a lua Minguante traz a oportunidade de amadurecer uma
postura importante envolvendo
chefes, figuras de autoridades,
pais e sogros. você conseguirá
se comprometer com responsabilidades que podem se projetar
no setor profissional e na vida familiar. cuidado com a ansiedade.

9

CELEBRIDADES
esposa de Zé neto explica
estado de saúde do cantor
após notícia de piora em
quadro
nesta segunda-feira (14),
circularam notícias de que
zé neto, da dupla com cristiano, havia sido internado
após uma piora em seu quadro de covid-19. após a equipe do cantor se pronunciar
sobre o assunto, natália Toscano, mulher do sertanejo,
foi às redes sociais falar sobre o estado de saúde do
marido. "eu quero falar, até
para acalmar os corações
de vocês, que ele foi, sim,
no hospital hoje de manhã,
mas ele foi para realizar uns
exames que ele não tinha
feito. Tudo certinho para ver
como tá, o grau que tá, tomar a medicação certa, fazer
o tratamento direito", explicou natália. (nathalia Duarte, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t

O Museu Mais Doce do
Mundo retorna com novidades
Segundo o dicionário, “felicidade é o estado de consciência plenamente satisfeita” e é o com o mote ‘Diga
Sim à Felicidade’ que a partir
de 17 de novembro, O Museu
Mais Doce do Mundo retorna
ao Rio de Janeiro com a missão de espalhar momentos
inesquecíveis ao público. A
mostra mais instagramável,
saborosa, colorida e feliz
chega diretamente de Lisboa
— onde recebeu o nome de
The Sweet Art Museum — e
poderá ser conferida no
Shopping VillageMall, na
Barra da Tijuca, em um espaço que foi totalmente repaginado para recebê-la.
A edição 2022 do O Museu
Mais Doce do Mundo traz salas mais digitais e interativas,
além de novas degustações.
Ao todo, serão 15 ambientes
onde terão instalações com
doces em grande escala e
sala imersiva com projeções,
como se o mundo fosse feito
de confeitos. Cada espaço terá

n

Ex-BBB Arthur Picoli perde
a linha após beber demais e
faz pix de R$ 20 mil por engano
O ex-BBB Arthur Picoli
passou por um momento
de sufoco. O influenciador, que chegou a ser cotado para participar do
atual elenco de 'A Fazenda', contou que fez uma
transferência de R$ 20
mil após beber demais.
Arthur Picoli foi um dos
famosos que participou
do Caldas Country ao
lado de Sarah Andrade
de Bil Araújo, que não
participou de nenhum
reality show este ano
após ser cotado para o
'De Férias Com o Ex Celebs'. O desabafo de Arthur aconteceu no Twitter
do influenciador no Podcats,
comandado por camila loures, influenciadora que quase
foi vítima de um golpe, nesta
segunda-feira (14). o humorista foi entrevistado pelo
ex-marido após implorar

e alguns internautas comentaram sobre a transferência errada. "Parei
de beber. Para quê eu fui
fazer um PIX de 20K às
4:17 da manhã?", desabafou no Twitter. (Lara
Nascimento, Purepeople)
para reatar o casamento.
com quase três horas de
conversa, o humorista e o
influenciador trocaram elogios e cederam a um pedido
de camila para que trocassem um selinho. "uma coisa

que queria comprar e o dinheiro não compra? uma
máquina do tempo para voltar e não te machucar em
coisas que você não merecia,
que eram feridas minhas, e
fiz parecer que eram culpa
sua", disse carlinhos. (lara
nascimento, Purepeople)
Viih Tube expõe comentários negativos sobre sua
gravidez e faz desabafo
viih Tube usou o instagram para fazer um desabafo
sobre as mensagens que vem
recebendo de alguns internautas. Grávida de lua, sua
primeira filha com eliezer,
que acabou de descobrir uma
doença rara no coração, viih
Tube reclamou dos comentários negativos que costuma
encontrar nos perfis de fofoca. "vocês repararam como
a internet está chata? como
as pessoas estão amarguradas. antigamente tinha memes, sites e portais postando
coisas engraçadas, outros tipos de coisas. Quando você
vai, hoje, nos comentários, é
só gente xingando, massacrando", começou. (lara nascimento, Purepeople)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
a lua Minguante traz uma pessoa que o ajuda a enxergar uma
experiência de forma mais ampla,
tornando possível tomar uma decisão madura para encerrar uma
etapa da sua vida. escute o que
essa pessoa tem a dizer. Porém
essa mesma situação envolve relações confusas em família.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a lua Minguante traz encerramentos importantes no campo
financeiro, principalmente com
recursos compartilhados e acertos
de contas. é um período para
fazer valer o que é justo e o que
está dentro da lei. Mas tome cuidado com questões confusas e
mentirosas, que podem afetar o
seu bem-estar.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a lua Minguante traz definições para encerrar uma situação
com uma pessoa importante. isso
pode se tratar de contratos ou
de assuntos pessoais. o cenário
vem carregado de amadurecimento e conscientização do que
é melhor para ambos. o assunto
pode ter uma relação com recursos materiais.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
a lua Minguante traz encerramentos importantes, que afetam o seu trabalho. uma nova
consciência o ajuda a assumir responsabilidades de uma maneira
que fique melhor para você. os
planos são bem elaborados. contudo tome cuidado com as expectativas que você vem criando.

16
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Álbum-áudio-filme: um passeio
por diversas frentes artísticas
Ênio César

Perspectiva de
uma realidade
distópica é
apresentada no
novo projeto do
rapper Rashid, o
álbum
‘Movimento
Rápido dos Olhos’
Lanna Oliveira
Já imaginou viver em um
mundo onde as grandes cidades deixam de ser polos econômicos e se tornam vazios
de concreto? Pois bem, se não,
embarque nessa atmosfera
com o rapper Rashid. O cantor
eleva à enésima potência a
atmosfera na qual a gente vive
hoje e deduz onde poderíamos
parar caso não houvesse mudanças. Essa perspectiva de
uma realidade distópica é
apresentada em seu novo projeto, o álbum ‘Movimento Rápido dos Olhos’. Como o próprio define, o disco é um álbum-áudio-filme.
Em um futuro distópico,
as grandes cidades deixam de
ser destinos importantes; a
população, então, migra para
as regiões interioranas atrás
de recursos. A busca por qualidade de vida esbarra, diretamente, no comando do Pa-

triarca, figura corrupta e detentora de riquezas conquistadas por meio de ameaças e
intimidações. Uma comunidade instalada na região vive
em harmonia até ser dizimada por homens subordinados
ao vilão. Assim se inicia a história por trás do novo lançamento de Rashid, o disco ‘Movimento Rápido dos Olhos’.
Transitando por várias
frentes artísticas, o rapper Rashid pauta seu novo trabalho
em diversas referências da
cultura ocidental. Seja nas animações, em formato de quadrinhos, ou nos personagens.
“Essa identificação nasceu ain-

A faixa ‘Oráculo’ é
responsável por
apresentar a
jornada do Samurai
e o universo do disco
para o público

da na época das batalhas, onde
toda semana meu talento estava em jogo contra MCs incríveis e eu precisava de uma
disciplina intensa para continuar evoluindo. Nessa época,
conheci livros como ‘Bushido’,

‘Hagakure’ e a própria história
do Miyamoto Musashi, o samurai mais famoso da história
do Japão”, lembra o rapper.
O quarto trabalho de estúdio do artista intercala as
canções com animação em
quadrinhos, disponíveis no
YouTube. Para dar vida a estes
personagens, Rashid convidou a jornalista e apresentadora Adriana Couto, o publicitário Rodrigo Carneiro e o
dublador Guilherme Briggs.
Este último que empresta a
sua voz para desenhos como
Buzz Lightyear, Superman,
Mickey e Samurai Jack. “Queria trazer alguém da dubla-

gem para trabalhar num álbum meu há algum tempo.
Não imaginava que conseguiria um dos maiores dubladores do País”, comemora.
“O disco vem para exagerar
a realidade”, comenta Rashid.
Com um tempero de utopia,
sonho e heroísmo, a narrativa
é pautada no processo de autodescoberta de Samurai, protagonista que tem a companhia de Proceder, Oráculo, Davila e Patriarca ao longo da
história. Nomes como Liniker,
BK’, Marissol Mwaba, Amiri,
Don L, Curumin, Macedo Bellini e Stefanie se unem a Rashid como participações especiais ao longo das 15 faixas.
Estas constroem uma jornada
de mudanças regida pela evolução pessoal e pelos questionamentos às regras.
A capa do disco traz o Rashid caracterizado de Samurai.
A escolha desta figura para
encabeçar o enredo foi algo
natural para o artista. “A personalidade do Samurai traduz
muito sobre temas abordados
nos meus sons. Ele não só é
uma manifestação do eu lírico
do Rashid, mas também um
retrato de todos que se identificam. Por isso, ele não tem
nome, porque ele pode ser
qualquer um”, afirma. Assim,
se apresenta uma nova faceta,
não só musicalmente, como
também o artista multifacetado responsável por entregar
uma nova experiência de consumo. (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 Luz do Demônio' é um filme dirigido por Daniel Stamm com Jacqueline Byers, Virginia Madsen no elenco
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
Roupas, calçados e
eletrodomésticos
serão os produtos
mais procurados

79% dos consumidores pretendem
fazer compras na Black Friday
Em média, os consumidores desejam
comprar 3,4 produtos e gastar R$
1.161 na data
Maria Gabriela Pimenta
A Black Friday 2022 promete movimentar os consumidores e o comércio nos próximos dias. A data já faz parte
do calendário de compras dos
brasileiros, que cada vez mais
se programa para aproveitar
as melhores ofertas. De acordo
com pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) em parceria com
a Offerwise Pesquisas, 79%
dos consumidores pretendem
fazer compras na Black Friday, um aumento de 22 pontos
percentuais em comparação
ao ano passado.
De acordo com os consumidores, a principal razão
para participar da Black Friday é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando, porém a um preço
mais baixo (72%). Em seguida
está a vontade de antecipar
as compras do Natal a preços
mais acessíveis (36%).
A pesquisa aponta também
um crescimento nos gastos dos
consumidores que pretendem
comprar este ano: 40% dos entrevistados almejam gastar
mais nesta Black Friday, um
aumento de 12 pontos percentuais a mais na comparação
com 2021, especialmente os
homens e das classes A/B. Enquanto isso, 22% pretendem
ter o mesmo gasto e 31% querem reduzi-lo (sobretudo as
mulheres e as classes C/D/E).

O levantamento aponta que
a população está atenta às promoções: 91% dos entrevistados
afirmam que pretendem fazer
pesquisa de preço antes de
comprar na Black Friday, especialmente para confirmar
se os produtos estão realmente
com um bom desconto (56%)
e para escolher a loja com o
melhor desconto (34%).
Os entrevistados ficam atentos às promoções uma vez que
37% começam a pesquisar os
preços a menos de um mês do
evento e 29% um mês antes.
A principal fonte de pesquisa são os canais online
(91%), principalmente nos sites/aplicativos das lojas em
que são clientes (54%) e em
sites/aplicativos de compara-

ção de preços/produtos (51%).
48% também fazem pesquisa
offline, especialmente visitando lojas de rua (24%) e
shopping (23%).
Em média, os consumidores esperam encontrar descontos de 39% nos produtos
ofertados. Seis em cada dez
se cadastraram ou pretendem
se cadastrar em sites para receber as melhores ofertas
com antecedência (58%).
Os produtos que os consumidores mais estão evitando
comprar agora para poderem
comprar na Black Friday são:
artigos de vestuário (27%),
eletrodomésticos (22%) e celulares/smartphones (18%).
“O consumidor está cada
vez mais habituado à Black

Friday. Ele se organiza com
antecedência, fica atento aos
preços, se cadastra em sites
de monitoramento de preços
e faz muita pesquisa. Por isso,
o comércio deve se preparar
para oferecer ofertas reais para
atrair o consumidor. Este ano
temos ainda a Copa do Mundo
que deve contribuir para aumentar a venda de roupas, eletrônicos e televisores, por
exemplo”, destaca o presidente
da CNDL, José César da Costa.

Roupas, calçados
e eletrodomésticos
serão os itens mais
procurados

A pesquisa aponta que os
consumidores têm a intenção
de adquirir em média 3,4 produtos durante a Black Friday.
Cada consumidor deve gastar,
em média, R$ 1.161 com as
compras durante a promoção.
Os produtos mais desejados
pelos consumidores são: roupas (41%), calçados (37%),
eletrodomésticos (25%), eletrônicos
(24%)
e
cosméticos/perfumes (23%).
Artigos para casa e celular
também possuem destaque,
com 21% de respostas.
As principais formas de
pagamento pretendidas são:
cartão de crédito parcelado
(47%), PIX (45%) e cartão de
débito (32%). 78% das compras devem ser à vista e 54%
parceladas, sendo a quantidade média de 6 prestações.

A pesquisa também investigou os locais que os consumidores devem fazer as compras. As lojas online (81%)
mantêm a preferência dos
consumidores, sobretudo nos
sites/aplicativos de varejistas
nacionais (55%) e internacionais (37%). Apesar do destaque no meio online, uma parcela considerável dos entrevistados afirma que pretende
comprar em lojas físicas
(50%), especialmente no shopping center (30%) e nas lojas
de rua (21%).
A escolha do local de compra é feita levando em conta:
o melhor preço após pesquisa
(41%); dar preferência a lojas
em que já são clientes (40%);
e lojas com frete grátis (36%).
De acordo com o levantamento, a maioria pretende
comprar no dia do evento
(47%), enquanto 24% vão antecipar para a primeira quinzena de novembro e 15% na
semana da Black Friday.
Os consumidores ficarão
conectados e atentos às promoções no dia da Black Friday, uma vez que 17% vão
madrugar na porta das lojas
para garantir a compra dos
produtos, 41% planejam passar a madrugada na internet
para não perder as ofertas
dos produtos desejados e 60%
pretendem se manter conectados durante o trabalho para
aproveitar as melhores ofertas. (Especial para O Hoje)

