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Serviço cresce,
mas empregos e
salários são de
baixa qualidade
O setor de serviço, um dos mais afetados pela pandemia, vem se
recuperando mês após mês na geração de renda e empregos.
Apesar disso, os salários são baixos e os empregos ligados, em
grande parte, pela imformalidade. Ao avançar 0,9% em setembro
de 2022, o volume de serviços registra o quinto resultado positivo
seguido, com ganho acumulado de 4,9%. Serviços de comunicação e serviços prestados à família são os destaques. Cidades 11

Assembleia inicia
votação para
taxar agronegócio

Ricardo Stukert

Lula pede que COP 30 seja na Amazônia

Presidente eleito participou da Conferência sobre mudanças climáticas
no Egito e afirmou que deve pedir que a edição de 2030 seja realidada
na Amazônia com a participação de prefeitos e governadores. Política 5

Remuneração recua
e avançam ganhos
dos donos do dinheiro

Econômica 4

Cláudio Bernardo

Tecnologia pode
aprimorar a eficiência da
área jurídica nas empresas
Opinião 3

O dinheiro arrecadado será
destinado a um fundo de investimento em infraestrutura.
O assunto foi pauta do encontro entre os deputados ao longo de todo o dia. Representantes do setor puderam acompanhar o encontro pautado
por vaias e aplausos. Política 2
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PIB recuou em quase
todos os estados no
1º ano da pandemia

Economia 4

Pressão protela
mudança do nome
da Av. Castelo Branco

Política 2

13º salário deve
ser pago até
30 de novembro
Para todos os trabalhadores que
contam com a carteira assinada,
o fim do ano vem com uma expectativa a mais. Trata-se da Gratificação de Natal, como também
é conhecida, é uma espécie de
salário extra, concedido a todo
trabalhador formal que atua com
carteira assinada. Cidades 10

Essência
Turnê da formação original dos Titãs

Depois de 30 anos, o Titãs volta para matar a saudade do que viveram, daquelas boas histórias que na trajetória do grupo não faltam. Essência 13

Dois vereadores
assumem lugar
de cassados

Igor Franco (Pros) e Welton Lemos
(Podemos) tomaram posse na Câmara de Goiânia após os parlamentares do Cidadania Marlon
Teixeira e Professor Márcio Carvalho serem cassados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). A legenda
é acusada de não cumprir a cota
de gênero na eleição. Política 6

AllAn AAl vê
título da Copa
Verde "em aberto"
Depois do empate sem gols no
jogo de ida da decisão da competição regional, o treinador
afirmou que a decisão segue
aberta e que seu foco é em recuperar fisicamente seus atletas para a partida de volta,
que acontece no sábado (19).
Esportes 8

Leia Nas CoLuNas

Presidente do STF
condena hostilidade
a ministros da Corte

Política 6

Negros comandam
52% dos negócios

A proporção é significativamente maior nas regiões
Norte e Nordeste. Negócios 17
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Transtorno de dislexia
atinge mais de 17% da
população mundial

Essência 16
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Xadrez: Luciano Bivar ofe-

rece o União Brasil para Lula
e irrita governadores.
Política 2

Esplanada: Lula acumula desgastes e entraves com congressistas, economistas e pretendentes ao Banco Central. Política 6
Livraria: 'Tweet Cute' dialoga
com os dilemas adolescentes e
memes da geração Z.
Essência 14
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Bivar oferece o União para
Lula e irrita governadores
Clécio Alves pediu vista da própria matéria por temer derrota

Pressão protela
mudança na
Av. Castelo
Branco
O vereador Clécio Alves (Republicanos) pediu vistas
do próprio projeto que muda o nome da Avenida Castelo
Branco, em Goiânia, para Agrovia Iris Rezende, na última
quarta-feira (16/11). O parlamentar fez a solicitação por
temer a recusa da matéria, uma vez que empresários
ocupavam a tribuna em protesto à alteração.
Irônico, Clécio disse que precisava entender o projeto.
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.
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.
Presidente do Sindilojas, Cristiano Godinho Fernandes
Caixeta está na coordenação. Em nota, ele afirmou que,
"apesar de reconhecer o legado do ex-governador e exprefeito e, inclusive, defender que homenagens a Iris
sejam feitas em outros pontos da capital, o Sindilojas-GO
não vê razões para ressuscitar esse projeto”.
E ainda: “Se essa alteração ocorrer de fato, as lojas terão
de trocar todas as peças da sua identidade visual, como fachadas, cartões de visita, folders, panfletos, plotagem de
veículos, letreiros etc. Tudo isso trará altos custos aos comerciantes”, afirmou. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

O presidente do União Brasil, deputado
federal por Pernambuco, Luciano Bivar (PE),
tutor de uma das maiores bancadas da Câmara
dos Deputados, com 59 parlamentares a partir
de 2023, já declarou que não fará oposição ao
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até
ai, normal em se tratando de um partido do
‘centrão’, mas ao atropelar os quatro governadores eleitos pela legenda, oferecendo na bandeja
o apoio a Lula sem uma estratégia de negociação,
enfraquece o partido e os governadores. Este
incômodo aflige principalmente as lideranças
originárias do antigo DEM, principalmente, o
ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Ele e os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado e do Mato Grosso, Mauro Mendes,
expoentes do DEM e agora do União Brasil, não
falam publicamente, mas ficam numa ‘saia
justa’ com seus eleitores. Eles tem seu DNA político construído no centro democrático e na direita, portanto, mesmo tendo relações políticas
republicanas com o novo governo de esquerda,
precisa sinalizar aos seu eleitores que se trata
de aliança administrativa e não de adesão
política pura e simples. ACM Neto que é secretário-geral do União Brasil descartou a
ideia ou interesse em cargo. O fato é que
Bivar conseguiu irritar muita gente, incluindo
governadores que apoiaram Jair Bolsonaro.

xadrez@ohoje.com.br

Aceno ao agro

Ao contrário das tensões provocadas
no calor da campanha eleitoral pontuadas por críticas ácidas, Lula sinaliza ao
agro que “temos 30 milhões de hectares
de terras degradadas (...) e conhecimento
tecnológico para torná-las agricultáveis.
Não precisamos desmatar sequer um
metro de floresta para continuarmos a
ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo”.

Iris não merece isso

Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, Clécio Alves (Republicanos), provoca uma baita confusão
ao homenagear o ex-prefeito Iris Rezende com nome de uma das principais
artérias urbanas da Capital. O projeto
de sua autoria que muda o nome da
Avenida Castelo Branco para Iris Rezende, além de provocar a ira dos comerciantes da região, gera desgaste à
memória da maior liderança política
de Goiás e seus familiares.

Ubiratan goianiense

Nesta quinta-feira (17), o presidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás,
Ubiratan da Silva Lopes, recebe título de
cidadão goianiense da Câmara Municipal
de Goiânia. A iniciativa é do vereador
Anselmo Pereira em reconhecimento aos
serviços prestados pelo empresário e
líder classista ao segmento das micro e
pequenas empresas.

Tributar fortunas

De volta à esquerda

No longo discurso de Lula na COP 27 nesta
quarta-feira (16), ele sinalizou que vai cooperar
outra vez com os países mais pobres, sobretudo
da África. Não só, mas também “estreitar novamente
relações com nossos irmãos latino-americanos e
caribenhos”, ou seja, Venezuela e associados.

Desde 2008 na discussão da reforma
tributária, o PT tenta incluir a taxação
sobre grandes fortunas como lei. A
ideia novamente entrou no radar dos
ideólogos do novo governo Lula às voltas com a escassez de recursos. Para o
economista e professor, Júlio Paschoal
esta é a única saída: tributar os mais
ricos. “Isto deveria ter sido feito a
muito tempo. No Brasil, só assalariado
e a classe média, que não tem incentivos governamentais, pagam impostos”.
(Especial para O Hoje)

Vaias à base, palmas à oposição
Reprodução

Representantes do agronegócio se
dirigiram à Alego onde protestaram
contra a taxação do setor. Projeto de
autoria do governador Ronaldo
Caiado prevê criação de fundo por
meio de arrecadação junto ao setor
Felipe Cardoso
Lideranças ligadas ao
agronegócio ocuparam a Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) em protesto à taxação
do setor, que tramita na Casa.
Conforme mostrado pelo O
HOJE, o governador Ronaldo
Caiado (UB) enviou para apreciação dos deputados, na manhã da última quinta-feira
(10/11) um projeto de lei que
cria uma espécie de “contribuição agropecuária” em
Goiás. Na prática, o texto acarretará na taxação de produtos
ligados ao setor.
O dinheiro arrecadado
será destinado a um fundo
de investimento em infraestrutura. O assunto foi pauta
do encontro entre os deputados ao longo de todo o dia.
Pela manhã, agropecuaristas
se reuniram para uma audiência pública encabeçada
pelo deputado Paulo Trabalho (PL). Trabalho é membro
da oposição e mobiliza um
tratoraço na intenção de chamar atenção do governo e
inibir a votação do projeto
na Casa de Leis formada, em
sua maioria, por deputados
governistas.
Mais tarde a discussão foi

levada ao plenário. Representantes do setor puderam
acompanhar o encontro pautado por vaias e aplausos.
As vaias foram direcionadas
aos governistas que se arriscaram defender a matéria,
enquanto os aplausos ficaram com a oposição que não
hesitou em rechaçá-la.
Ao todo, seis deputados
que integram o bloco de oposição manifestaram opinião
contrária à proposição da Governadoria. O primeiro a falar
sobre o projeto foi justamente
Trabalho que prevê um impacto superior aos 8% do faturamento líquido do produtor rural. “O Estado não pode
retribuir ao agro, que não parou durante a pandemia e
que sustenta esse País há décadas, com a criação de uma
nova taxa”, comentou.
Outro parlamentar a falar
sobre o assunto foi deputado
Gustavo Sebba (PSDB), que
voltou a se posicionar de forma contrária à criação da
contribuição, assim como fez
na semana passada.O parlamentar argumentou que o
projeto da Governadoria deveria ter sido discutido com
o setor produtivo, antes do
envio ao Legislativo. “O setor

Governador Ronaldo Caiado argumenta que, na prática, dinheiro sai do agro e volta para o agro
não foi ouvido é um absurdo
essa taxação”, pontuou.
Gustavo Sebba disse que
o argumento de perda de
recursos para a criação da
contribuição, segundo ele,
não se justifica. O deputado
apresentou dados da arrecadação estadual que não
demonstram perda de receita. “Não falta dinheiro ao
Estado. Não podemos pagar
essa conta, que não é do
agro”, finalizou Gustavo.
Major Araújo (PL) também
usou a tribuna para repudiar
o projeto. "Os produtores devem receber fomento, apoio
e infraestrutura digna para
escoar sua produção, não o
contrário como temos visto
aqui”, disse. Helio de Sousa
(PSDB), Delegado Eduardo
Prado (PL), Delegado Humberto Teófilo (PL) e Paulo
Cezar Martins (PL) também
saíram contra a matéria.

Favoráveis

Por outro lado, o deputado
Talles Barreto (UB) também
pediu a palavra, porém, para
defender a iniciativa. "Não há
nenhum tipo de vinculação
com o tesouro do Estado. Haverá também um conselho formado pelo agronegócio, pela
Assembleia e pelos demais que
vivem da pecuária ou do agro",
argumentou. O parlamentar
foi interrompido por diversas
vezes com vaias dos produtores que ocupavam as galerias.
Depois de muito esforço,
continuou: "Esse projeto também deixa claro que leite, feijão, arroz, algodão, carne suína, peixe e pecuária não contribuirão. Todos os produtos
da cesta básica não contribuirão. A fala da oposição
questiona o tributo, mas houve uma perda na arrecadação
do Governo. A folha cresce, é
natural. Hoje temos uma edu-

cação de qualidade, hoje temos uma saúde descentralizada, uma segurança tida
como referência. É momento
de discussão".
Já o líder do governo, Bruno
Peixoto (UB), ao defender o
texto disse que o estado precisa
da taxa de 1,65% para manter
estradas e rodovias goianas.
“Todos sabemos a história de
Caiado em defesa do produtor.
Conversamos com a secretária
de Economia e com o Governador exaustivamente. (...)
Houve redução de todas as secretarias e não houve condições de termos os investimentos necessários. Se nós não recuperarmos as GOs e as pontes
de todo estado para escoar a
produção o custo será superior
ao da taxa de 1,65%. Cada dia
de atraso na estrada ou caminhão quebrado o prejuízo seria maior”, destacou. (Especial
para O Hoje)
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Tecnologia pode aprimorar
a eﬁciência da área jurídica
Cláudio Bernardo
Nos últimos anos, a eficiência jurídica tornou-se uma tendência mundial no mercado de
trabalho e vem revolucionando a rotina dos departamentos dentro das empresas. Graças a ela,
a área jurídica é capaz de se relacionar de forma
inteligente com todas as outras, além de contribuir
para o sucesso das estratégias desenhadas para
o negócio. O principal objetivo deste modelo é
garantir que todos os setores atuem de maneira
integrada, proporcionando benefícios como aumento na eficiência dos processos, na produtividade e nos níveis de qualidade.
Para entender melhor o impacto da eficiência
jurídica nas empresas, é importante entender
como ela está relacionada frente ao que já existe
no dia a dia da gestão jurídica, uma vez que toda
empresa conta com um departamento jurídico
ou, no mínimo, uma estrutura que ajuda a navegar
nas questões jurídicas em dois aspectos.
O primeiro deles é ligado ao contencioso, ou
seja, quando a companhia precisa se defender
ou propor um acordo. Quando nenhuma das
estratégias de atendimento funciona, normalmente, há uma gestão de crise antes que a judicialização aconteça. Com isso, há uma participação fundamental do departamento jurídico,
que trabalha para defender os interesses da
empresa frente aqueles que, de alguma forma,
entendem que estão sendo lesados.
Já o segundo aspecto está ligado ao consultivo,
ou seja, trabalha para ajudar a empresa a firmar
contratos, a distribuir procurações para defender
aqueles que são os seus procuradores em cada temática, além de auxiliar a estrutura da empresa
para tirar dúvidas jurídicas, muito ligadas, às
vezes, a questões trabalhistas.
Seja o aspecto contencioso ou consultivo, o
jurídico é uma área que entra no circuito para
resolver ou para mitigar problemas. Entre os
últimos 5 e 10 anos, observou-se uma grande
preocupação por parte do departamento jurídico
em se aproximar dos demais setores de uma
empresa, o que ajudou a agilizar processos.
Logo, pode-se dizer que o jurídico é um guardião
de tudo o que pode ou deve ser feito por determinada empresa do ponto de vista legal, para
avançar estrategicamente e se defender daquilo
que pode criar alguma ameaça.

A tecnologia como
pilar para a área jurídica

A inovação tecnológica trouxe ao setor ju-

rídico maiores chances de sucesso nos resultados de processos e, por isso, está sendo
cada vez mais utilizada pelas empresas. É
importante ressaltar que, mesmo de maneira
clichê, a pandemia de Covid-19 acelerou esta
evolução da tecnologia, tendo em vista o afastamento social e o trabalho remoto, em que
foi necessário lidar com o problema e encontrar soluções fora do habitual.
Diante deste cenário, a área jurídica sofreu
uma série de mudanças que, após um período de
adaptação, tornaram-se muito benéficas. Dentre
as vantagens apresentadas, a automação foi um
dos destaques, uma vez que eliminou tarefas corriqueiras e permitiu que as equipes se dedicassem
aos trabalhos mais estratégicos.
A tecnologia também proporcionou recursos para uma gestão jurídica mais efetiva e transparente, com uma redução na
quantidade de erros e riscos, e maior produtividade, já que as ferramentas podem
garantir maior assertividade nas tarefas e
redução de retrabalho.
Quando há essa interação com a tecnologia, é
mais fácil perceber tudo o que acontece em um
departamento de uma empresa e todas as melhorias que podem ser realizadas. No ambiente jurídico, especialmente, é possível propor inovações
para os setores que vão suavizar as chances de
entrada de novos processos.
Além disso, verificar a rotina operacional dos
setores de uma empresa, rever processos, entender
todas as etapas e implementar fluxos eficientes
são algumas das etapas que podem levar ao
sucesso na implementação da eficiência jurídica.
É importante ressaltar que a utilização de
softwares ideais para cada área e que sejam
centralizados nas atividades dos departamentos
é fundamental. Com isso, é possível entender os
conflitos da empresa para definir as melhores
soluções de redução de impacto.
A partir disto, entende-se que a área jurídica
é uma peça fundamental para a conexão da
gestão estratégia com
a operação da empresa
e que, quanto antes as
pessoas chaves perceberem isto, mais rápido
o setor jurídico se tornará protagonista da
Cláudio Bernardo é Diretor da Vertical Jurídica do
mudança que é possíGrupo Bennerv
vel se fazer dentro dessas empresas.

A fascinante profusão
de usos da soja
Décio Luiz Gazzoni
A soja é largamente conhecida como alimento,
tanto para alimentação humana direta como para
formulação de rações para nutrir suínos, aves,
bovinos e outros animais para produção de proteína animal. Mas a soja é muito mais que isso,
ela entra na composição de outros produtos de
uso corrente, que não alimentos. Este é o primeiro
artigo, de uma série de quatro, que apresenta a
plêiade de produtos derivados de soja que cada
vez mais estão presentes em nosso cotidiano.
A soja vem sendo utilizada como sucedânea
do petróleo em uma ampla gama de produtos,
em especial no conceito de química verde. A diversidade de produtos é impressionante, e não
para de crescer. Borrachas, fibras, plásticos, revestimentos, solventes, biodiesel, lubrificantes,
adesivos e milhares de produtos de consumo utilizam a soja como ingrediente.
Os componentes da soja, incluindo óleo, proteína, subprodutos isolados de proteína de soja,
cascas e celulose da casca de soja, são progressivamente incorporados em produtos industriais à
medida que pesquisadores e fabricantes usam a
soja para diminuir a dependência do petróleo,
garantir uma fonte de abastecimento sustentável
e tornar os produtos mais ecológicos.
Quando a soja é esmagada, obtém-se cerca
de 20% de óleo, utilizados na obtenção de produtos que vão desde artigos de higiene pessoal
até resinas alquídicas para tintas e polióis para
espuma. O óleo de soja com alto teor oleico é,
naturalmente, mais estável do que o óleo de
soja convencional, reduzindo a necessidade de
antioxidantes e outros aditivos caros. Também
é modificado quimicamente para obter lubrificantes sintéticos, substituindo polialfaolefinas e
ésteres sintéticos de petróleo mais baratos.
O óleo de soja epoxidado é usado como plas-
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tificante em cloreto de polivinila (PVC) para
sacos, filme alimentício, suprimentos médicos
como bolsas de sangue e tubos intra-venosos,
produtos de folha de vinil, selantes, revestimentos, tintas e outras aplicações. A tecnologia de
surfactantes poliméricos à base de óleo de soja
oferece baixo custo, alta biodegradabilidade e
potencial para alto teor de bioconteúdo renovável
nos produtos finais.
No Brasil, o biodiesel representa quase 20%
do combustível usado nos motores de ciclo diesel,
sendo cerca de 95% obtido com óleo de soja.
Além de combustível, os ésteres metílicos de
ácidos graxos da soja (biodiesel) podem ser usados
como insumos industriais, solvente em produtos
de limpeza e como co-solventes, quando misturados com outros produtos, como d-limoneno.
Substitutos de amida à base de soja e misturas
de surfactantes fornecem desempenho superior,
como espuma rica, espuma flash e suavidade
em produtos de cuidados pessoais.
O farelo de soja é uma mistura de, aproximadamente, 50% de proteína (aminoácidos)
e 50% de carboidratos não digeríveis, de alto
peso molecular. Essa fração é uma fonte de
açúcares barata para fermentação e transformação em insumos industriais. Uma porcentagem crescente de proteína de soja é usada para fabricar produtos como adesivos
para madeira e revestimentos de papel.
A partir do óleo de
soja podem ser outros
insumos como resinas,
látex modificado, diluentes reativos, aditivos funcionais, diáciDécio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo, pesquidos, dióis e dispersões
sador da Embrapa Soja
de poliuretano.
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
O mosquito, que é responsável por causar
doenças arboviroses, é o principal transmissor da
dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente
por não termos o suporte dos agentes de combate
a endemias que auxiliam e verificam os cuidados
domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos
ficar mais atentos para que não sejamos omissos
em relação ao mosquito da dengue, já que podemos
fazer a diferença, com os cuidados necessários
protegem não somente nossa família, mas também
nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia
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Um grupo de advogados
protocolou no Supremo
Tribunal Federal, nesta
quarta-feira (16/11), um
pedido de impeachment do
ministro da Defesa, o general
Paulo Sérgio Nogueira.
Os advogados alegam que Paulo
Sérgio Nogueira cometeu crime
de responsabilidade ao
divulgar a nota do Ministério
da Defesa que não reconhece e
coloca em xeque o resultado da
eleição presidencial.
O documento enviado ao STF
pede o afastamento imediato do
ministro e a realização de busca
e apreensão no gabinete e na
residência oﬁcial para colher
provas de que o general tenha
participado de tratativas para
desacreditar o processo eleitoral.

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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Centro-Oeste foi a região de menor queda em volume (-1,3%)

Em 2020, 1º ano
da pandemia,
PIB recua em
24 unidades
da Federação
Em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19, o
Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) do Brasil atingiu R$ 7,6 trilhões, recuo de
3,3%. Houve quedas no PIB em 24 das 27 unidades da Federação, estabilidade no estado de Mato Grosso e variações
positivas em Mato Grosso do Sul (0,2%) e Roraima (0,1%).
As informações constam das Contas Regionais 2020,
elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em parceria com os órgãos estaduais de estatística,
secretarias estaduais de governo e Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa).
O Rio Grande do Sul teve a maior queda em volume (7,2%), seguido pelo Ceará (-5,7%), Rio Grande do Norte (5%), Espírito Santo (-4,4%), Rondônia (-4,4%) e Bahia (4,4%). Os demais recuos foram em Alagoas (-4,2%), Acre (4,2%), Pernambuco (-4.1%%), Paraíba (-4,0%), Piauí (3,5%) e São Paulo (-3,5%).
Segundo o IBGE, no Rio Grande do Sul, o resultado foi
provocado pela agricultura, que sofreu impacto da estiagem
em 2020, e pelas indústrias de transformação, devido ao
segmento de preparação de couros.
No Sudeste, o volume do PIB foi igual ao nacional (3,3%), com retração mais acentuada no Espírito Santo (4,4%), seguido por São Paulo (-3,5%), Minas Gerais (-3%) e
Rio de Janeiro (-2,9%).
A Região Sul teve a maior queda em volume do PIB (4,2%), entre 2019 e 2020, devido principalmente ao desempenho do Rio Grande do Sul (-7,2%).
Já o Centro-Oeste foi a região de menor queda em
volume (-1,3%), influenciado por Mato Grosso do Sul
(0,2%), e Mato Grosso, que se manteve estável.
Segundo a pesquisa, oito unidades da Federação trocaram de posição no ranking de participação no PIB entre
2019 e 2020. Ao longo da série histórica, iniciada em 2002,
apenas em 2014 e 2016 o número de movimentação de
posições foi maior. “O Paraná avançou da quinta para a
quarta posição, devido ao seu ganho relativo na agropecuária nacional, enquanto no Rio Grande do Sul a perda
de posição refletiu sua redução em volume e em participação na mesma atividade”, diz o IBGE.
O Pará, devido ao ganho relativo atrelado às indústrias
extrativas, avançou da 11ª para a 10ª posição, ocupando em
2020 a colocação que até o ano anterior era de Pernambuco.
Mato Grosso, que também se destacou em 2020 pelo desempenho da agropecuária, avançou para a 12ª posição,

Remuneração dos trabalhadores recua
e avança ganho dos donos do dinheiro
A pandemia agravou as distorções em
toda a economia, com intensidade especialmente mais severa no caso de Goiás, fazendo
encolher a remuneração dos trabalhadores
e elevando mais do que proporcionalmente
os ganhos capturados pelos donos do dinheiro ao longo de 2020. Somando salários
e contribuições sociais efetivas, a remuneração total do trabalho sofreu baixa de 2,3%
na saída de 2019 para 2020, passando de R$
90,8 bilhões para R$ 88,7 bilhões em valores
nominais, numa perda de R$ 2,1 bilhões.
Na outra ponta, a remuneração do capital,
medida pela soma do chamado “excedente
operacional bruto” com “rendimentos mistos”, registrados por empregadores e trabalhadores por conta própria, aumentou de
R$ 92,0 bilhões para R$ 108,6 bilhões, crescendo 18,0% entre os mesmos dois anos, o
que representou um ganho de R$ 16,6 bilhões, segundo dados divulgados ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB).
Diante do impacto vigoroso da pandemia sobre os trabalhadores por conta própria, em tese “donos” de seu próprio negócio, a hipótese de crescimento mais expressivo dos lucros dos donos reais do capital não parece nada desprezível. Consi-

derada essa possibilidade, uma conclusão
possível sugere um avanço na concentração
de riquezas no Estado, numa escala que
parece mais do que proporcional em relação ao mesmo processo ocorrido no restante do País. Na média de todos os Estados,
conforme as estatísticas regionais do IBGE,
a remuneração do trabalho sobre o Produto
Interno Bruto (PIB) recuou de 43,5% para
42,0% entre 2019 e 2020, numa perda de
1,5 pontos percentuais. A remuneração
dos proprietários do capital avançou de
41,2% para 43,6% em igual comparação,
correspondendo a um acréscimo de 2,4
pontos percentuais.
Para Goiás, as perdas foram maiores
para os trabalhadores, que viram sua remuneração encolher de 43,5% para 39,6%
sobre o PIB, representando 3,9 pontos a menos. Na série do IBGE, esta foi a participação
mais baixa desde 2012, quando a remuneração do trabalho havia representado 38,7%
do PIB. A remuneração sobre o capital, ao
contrário, elevou sua fatia no PIB goiano de
44,1% em 2019, já superior à média registrada
em todo o País, para 48,5% no ano seguinte,
refletindo um acréscimo de 4,4 pontos percentuais. Foi a participação mais elevada
também desde 2012, quando aquela fatia
havia alcançado 48,9%.

BALANÇO
t

2 Os lucros tiveram nitida-

mente melhor desempenho
do que os salários durante a
fase mais crítica da pandemia, mesmo com o pagamento do auxílio emergencial a
milhões de famílias – despesa
que não parece ter sido suficiente para colocar um freio
na tendência de piora na concentração de riquezas e da
renda em todo o País e igualmente em Goiás.
2 O PIB do Estado em 2020
registrou perdas relativamente menos intensas do que
aquelas experimentadas em
todo o País, com a geração de
riquezas sofrendo baixa de
1,3%, saindo de um incremento ao redor de 2,2% em 2019.
Na média brasileira, conforme
já conhecido, o PIB sofreu
queda de 3,3% por conta da
pandemia. Diante dessa diferença de desempenho, a participação goiana no PIB de
todo o País elevou-se para
2,95%, frente a 2,82% em 2019.
2 O impacto menor da crise
sobre a economia goiana deveu-se em grande parte ao
salto de 9,9% no volume de
riquezas geradas pela agropecuária, que teve sua fatia
na economia goiana elevada
de 11,4% em 2019 para 14,5%
em 2020. Na visão do IMB,
“apesar de ter o menor peso
na estrutura produtiva, a agro-

pecuária possui grande importância decorrente de seu
forte encadeamento com os
demais setores econômicos”.
2 Fortemente lastreada em
produtos de base agrícola, a
indústria goiana anotou crescimento de 0,4%, com elevação de 0,9% para o setor de
transformação. A participação
da indústria como um todo
na economia estadual, que
havia sido de 28,3% em 2010,
chegou a 23,6% em 2020, levemente acima dos 21,2% observados em 2019. O setor de
serviços, mais afetado pela
pandemia, encolheu 3,5% e
puxou o PIB para baixo.
2 Coordenador da expedição técnica que anualmente
avalia o desempenho e a evolução da pecuária de corte
em todo o País, Maurício Palma Nogueira falará em Goiânia, na sexta-feira, 18, na sede
da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Goiás
(Faeg), sobre o cenário atual
para o setor de proteínas animais e perspectivas para o
mercado de carne bovina até
2030, além de temas relacionados a investimentos esperados para a pecuária no período, o balanço de carbono
das propriedades rurais e
projeções para preços e perspectivas para o ciclo pecuário.
Será o primeiro evento pre-

sencial da edição 2022/23 do
Rally da Pecuária.
2 Na visão de Nogueira, os
próximos anos serão de desafios para pecuaristas e frigoríficos, considerando a escalada recente dos custos de
produção, parcialmente estancada neste segundo semestre, e os custos de capital bem
mais elevados, resultado da
alta dos juros básicos na economia. Em sua estimativa, os
custos de produção em uma
fazenda comum dedicada à
pecuária de corte subiram em
média 12,0% ao ano nos últimos cinco anos, sob impacto
mais recente da pandemia,
da guerra entre Rússia e Ucrânia e de mudanças no cenário
para o dólar.
2 Em uma década, prossegue Nogueira, a produtividade média da pecuária brasileira avançou a um ritmo
anual de 2,3%, com ganhos
ao redor de 5,7% para os
segmentos acompanhados
pelo Rally da Pecuária. Até
o final da década, os investimentos em produtividade
na pecuária tendem a crescer entre duas vezes e meia
a três vezes em relação aos
valores investidos entre 2011
e 2020, estimando-se um desembolso ao redor de R$ 28,0
bilhões a R$ 36,0 bilhões.
(Especial para O Hoje)

Geração de energia eólica no mar

pode ser oportunidade para estaleiros

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3107/0222 - 1° Leilão e nº 3108/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, de 09/12/2022 até 18/12/2022,
no primeiro leilão, e de 23/12/2022 até 02/01/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências
da CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do Leiloeiro JOSECELLI KILDARE FRAGA
GOMES, no endereço Avenida Luís Viana Filho, 6462, Sala 509-A, Empresarial Wall Street, Patamares,
6DOYDGRU%$&(3WHOHIRQHV ¿[R H :KDW¶V$33 HDWHQGLPHQWR
de segunda a sexta-feira de 9:00h às 17:00hs, site www.rjleiloes.com.br. O Edital estará disponível também
no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 19/12/2022, às 10h, no site
www.rjleiloes.com.br, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato. Os
lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 03/01/2023 às 10hs, no
site www.rjleiloes.com.br, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Os projetos de construção
de usinas eólicas offshore para
a geração de energia elétrica
são vistos pela indústria naval
como oportunidade para que
estaleiros diversifiquem a carteira de clientes. O tema foi
um dos destaques do Panorama Naval no Rio de Janeiro
2022, documento lançado hoje
(16) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
O setor de estaleiros tem
passado por uma retomada
considerada "tímida" desde
2019, segundo a Firjan, com a
geração de 6 mil postos de trabalho. Apesar do saldo ser positivo, o patamar atual de em-

pregos ainda representa apenas um quarto do que havia
em 2014.
Neste cenário, os projetos
com pedidos de licenciamento
ambiental para usinas eólicas
no mar surgem no horizonte
como possibilidade de aquecer
o setor, que já tem experiência
em projetos offshore da indústria de óleo e gás, um de seus
principais clientes.
O documento publicado
pela Firjan inclui artigo do Sindicato Nacional da Indústria
da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), estimando que, em um horizonte
de cinco anos, os parques eólicos serão um setor aquecido

e com demanda para os estaleiros, que poderiam até mesmo integrar as estruturas ao
que já existe no oceano para a
exploração de petróleo.
"Plataformas flutuantes da
indústria de óleo e gás podem
ser adaptadas sem grandes
complexidades, aproveitandose suas estruturas e fixandoas ao fundo do mar, obtendose então uma ótima estabilidade para a turbina instalada
no topside da plataforma. Além
disso, as estruturas podem ser
montadas em terra para depois
serem rebocadas para o altomar, tornando a operação mais
eficiente e segura", destacou o
sindicato dos estaleiros. (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022

POLÍTICA

n

5

Lula vai propor que a
COP-30 seja na Amazônia
Ricardo Stukert/ABr

Presidente eleito
recebeu carta
dos governadores
da região
O presidente eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva, vai propor
que a 30º edição da Conferência
das Partes das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas
(COP30), em 2025, seja na Amazônia. “Vamos falar com o secretário-geral da ONU [Organização das Nações Unidas, António Guterres] e vamos pedir
que a COP de 2025 seja feita
no Brasil, na Amazônia”, disse,
ontem (16/11), durante participação na COP27, no Egito.
“Acho muito importante
que as pessoas que defendem
a Amazônia, que defendem
o clima, conheçam de perto
o que é aquela região, para
que as pessoas possam discutir a Amazônia a partir de
uma realidade concreta e não
apenas a partir de uma cultura através de leitura”, disse.
Para Lula, tanto o estado do
Pará quanto o do Amazonas
estão aptos a receber a conferência internacional.
Na última quarta-feira
(16/11), na COP27, Lula recebeu uma carta de compromissos comuns do consórcio
de governadores dos nove estados da Amazônia Legal. Durante a entrega do documento, foi o governador do Pará,
Helder Barbalho, que pediu
ao presidente eleito que fizesse a proposta de realização
da COP30 no Brasil à cúpula
da Organização das Nações
Unidas (ONU).
“Faço um pedido em nome
do Consórcio de Governadores
e dos povos da floresta. Peço
que ofereça a Amazônia para
sediar a COP30, para que possamos levar o planeta a debater a Amazônia conhecendo
a Amazônia. Para que, mais
do que conhecê-la pelas redes
sociais, pela distância dos livros ou do acesso à informação pelas redes, conheçam a
Amazônia e o seu povo, com
o pé no chão, olhando para
nós, de frente, e construindo

conosco uma Amazônia viva
com sustentabilidade e com
justiça social aos povos da
Amazônia”, disse Barbalho.
O governador destacou que
o compromisso do presidente
eleito com a questão ambiental ficou evidente com o fato
de sua primeira agenda pública internacional envolver
diretamente o tema. “Sua presença aqui é um gesto que
leva o Brasil novamente ao
patamar do protagonismo da
agenda ambiental e da agenda
climática. Acima de tudo, eleva
o Brasil novamente à capacidade de ter interlocução e falar ao mundo. Esse é um ativo
que colaborará para que o
Brasil encontre soluções e encontre uma sociedade melhor
e mais justa”, acrescentou.

Governador do Pará,
Helder Barbalho,
pediu ao presidente
eleito que ﬁzesse a
proposta

Convívio democrático

Lula disse que conversará
com governadores e prefeitos
para que governem em comum acordo. Segundo ele, o
Brasil voltará a conviver democraticamente com seus representantes, independentemente de partidos políticos

e visões religiosas.
“Para acabar com a fome,
com a miséria, com o processo
de degradação que as florestas
estão vivendo, com o sofrimento dos nossos indígenas,
nós vamos ter de conversar
muito e trabalhar juntos para
que o Brasil seja motivo de
orgulho ao mundo e não motivo de desespero como é hoje”,
alertou o presidente eleito.
O combate ao desmatamento ilegal e o cuidado aos povos
indígenas serão muito fortes
durante seu governo, anunciou
o presidente eleito. Para Lula,
as riquezas da Amazônia devem ser exploradas, mas mantendo a floresta de pé.
“Se a Amazônia tem a importância que todos vocês e
os cientistas dizem ter, nós
não temos de medir nenhum
esforço para que a gente consiga convencer as pessoas de
que uma árvore em pé, uma
árvore viva, serve mais do
que uma árvore derrubada
sem nenhum critério, sem nenhuma necessidade”, disse.
Para Lula, é preciso garantir recursos, de forma a ajudar

as prefeituras a melhor desenvolverem um trabalho de
base. “A gente não vai evitar
queimada se a gente não tiver
o compromisso dos prefeitos.
É o prefeito que está na cidade;
que sabe de quem é a terra; e
que sabe onde começou [o
fogo]. Não adianta ficar discutindo de Brasília. É importante pactuar e saber que os
prefeitos vão ter recursos para
que a gente possa cobrar deles
alguma coisa”, completou.
O presidente eleito viajou
para a COP27 a convite do presidente do Egito, Abdel Fattah
al-Sissi. Foi também convidado
para integrar a comitiva do
consórcio de governadores da
Amazônia Legal. “Não poderia
ter sido convite mais representativo do que um convite
feito pelos governadores da
Amazônia”, disse Lula.
Hoje (17/11), Lula tem encontros com representantes
da sociedade civil, grupos indígenas e com o secretáriogeral das Nações Unidas, António Guterres. Na sexta-feira
(18/11), viaja para Portugal,
já no retorno ao Brasil. (ABr)

TRANSIÇÃO

Alckmin anuncia novos nomes para grupos de trabalho
O vice-presidente eleito e
coordenador-geral da equipe
de transição, Geraldo Alckmin, anunciou na última
quarta-feira (16/11) os nomes
dos coordenadores de mais
16 grupos de trabalho (GTs)
para atuarão na transição do
governo do presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva.
Os grupos técnicos são:
agricultura, pecuária e abastecimento; ciência, tecnologia
e inovação; comunicação social; desenvolvimento agrário;
desenvolvimento regional;
justiça e segurança pública;
meio ambiente; minas e energia; pesca; povos originários;
previdência social; relações
exteriores; saúde; trabalho;
transparência, integridade e
controle; e turismo.
Alckmin anunciou também
o nome da professora Gleide
Andrade para o compor o grupo de organização da posse.
A coordenadora do grupo é a
futura primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como

Antonio Cruz/ABr

Embaixador Fernando Igreja chefiará cerimonial na solenidade de posse
Janja. O embaixador Fernando
Igreja também foi anunciado
hoje como chefe do cerimonial
da transição.
Até 10 de dezembro, a
equipe deve divulgar o relatório final com os diagnósticos

realizados no período. Devem
constar do relatório informações como a estrutura e organização do governo, principais problemas, contratos
em andamento e medidas
emergenciais que devem ser

tomadas já no início do próximo governo.
Ainda ontem, Alckmin recebeu o presidente em exercício do Tribunal de Contas
da União (TCU), Bruno Dantas,
que lhe entregou um relatório

com informações da corte sobre a situação atual da administração federal.
A presidente do PT, Gleisi
Hoffmann, coordenadora de
Articulação Política da transição, informou que nesta
quinta (17/11) serão anunciados os parlamentares que integrarão cada grupo de trabalho. Eles são dos partidos
que compõem a base política
da transição e atuarão no levantamento de matérias que
estão em tramitação no Congresso Nacional, correlatas a
cada temática dos grupos.
Até segunda-feira (14/11),
tinham sido anunciados os integrantes de 14 grupos técnicos:
Economia; Desenvolvimento
Social e Combate à Fome; Indústria, Comércio e Serviços/Pequena Empresa; Mulheres;
Igualdade Racial; Direitos Humanos/Infância; Planejamento,
Orçamento e Gestão; Comunicações; Educação; Esporte; Infraestrutura; Juventudes; Cidades; e Cultura. (ABr)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Velhos atores

Ministros foram alvo de xingamentos
no último fim de semana em NY

Presidente
do STF condena
hostilidade contra
ministros da Corte
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministra Rosa Weber, voltou a condenar os ataques
verbais sofridos por ministros da Corte durante a conferência realizada no último fim de semana em Nova
York, nos Estados Unidos.
Durante a abertura da sessão de julgamento da
última quarta-feira (16/11), a presidente reiterou nota
à imprensa, divulgada na segunda, na qual afirmou
que atos de intolerância e violência moral contra qualquer cidadão são incompatíveis com a democracia.
Em seu discurso, Rosa Weber afirmou que agressões
não estão acobertadas pela liberdade de expressão.
"A liberdade de expressão, em absoluto, abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral", disse.
A ministra lembrou ainda que o Dia Internacional
da Tolerância, proclamado pela Unesco, foi celebrado
ontem, e afirmou que a tolerância sustenta a democracia
e o Estado democrático de direito.
"Tolerância não é concessão, condescendência ou
indulgência. Antes de tudo é uma atitude ativa de reconhecimento dos direitos humanos universais e das
liberdades fundamentais dos outros. Em nenhum caso
pode ser usada para justificar violações desses valores
fundamentais", afirmou.
Durante o período em que estiveram nos Estados
Unidos, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes,
que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), foram alvos de xingamentos por manifestantes
brasileiros. Os ministros participaram do evento privado
Lide Brazil Conference. (ABr)

Nem assumiu o Governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e
seu séquito já provocaram duas crises
passíveis de consequências futuras no
Governo do PT. Guido Mantega, que
vagueia atrás de uma função sem sucesso, aloprou e tentou abater a candidatura de Ilan Goldfajn à presidência
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sem qualquer autoridade para
isso – movido pelo ciúme. Illan, ex-presidente do BC, não é bolsonarista apesar
de avalizado pelo atual Governo. E Lula
não pode ver um jatinho que pula dentro. Não foi diferente na viagem que
fez para o Egito, onde foi prestigiar a
COP27 a convite da ONU. Viajou no
Gulfstream 600, o mais caro do mundo,
em companhia do dono, o empresário
José Seripieri Jr, proprietário da Qualicorp de planos de saúde. Quando veio
a repercussão, o vice Alckmin correu
para explicar que foi uma carona (ainda
tem a volta) e que Seripieri foi convidado para o evento. O que o empresário
entende de meio ambiente é um mistério como sua delação para o MPF, na
Lava Jato, que lhe rendeu uma facada
de R$ 200 milhões de multa na conta.
A carona de luxo deixou a Qualicorp,
que deve se submeter às regras da ANS,
na mira da oposição no Congresso: o
deputado Sanderson (PL-RS) protocolou
na PGR pedido de investigação sobre
suspeita de conflito de interesse.

Volta dos amigos

Nomes que já foram importantes
em gestões de Lula e Dilma, que andavam anônimos e esquecidos na praça, aparecem na transição e poderão
ter cargos importantes no futuro Governo. Entraram nos grupos temáticos
os ex-ministros do Meio Ambiente
Carlos Minc (Meio Ambiente), da Educação Cristovam Buarque (Relações
Internacionais), da Pesca Altemir Gregolin (mesmo tema), dos Transportes
Anderson Adauto (Minas e Energia),
da Saúde José Gomes Temporão (mesmo tema), da Educação Henrique Paim
(mesmo tema). A ex-deputada federal
e jornalista Manuela D’ávila, que virou
consultora de campanhas, entrou no
GT da Comunicação.

Batalha do Turismo

A entrada de Marcelo Freixo no GT do Turismo na Transição atiçou a curiosidade dos próximos de Lula da Silva, que desconfiam de que
o aliado carioca possa ser nomeado ministro.
Freixo tem a companhia de dois expoentes do
setor: a ex-ministra Marta Suplicy – cotada também para voltar ao cargo – e o senador Veneziano
Vital do Rego, que representa a forte bancada
suprapartidária do Nordeste ligada ao tema. Do
setor hoteleiro, apareceu a única representante,
Chieko Aoki, fundadora da rede Blue Tree.

S.O.S. Guanabara

O deputado
Gustavo Schmidt
(Avante-RJ), presidente da Comissão de Defesa
do Meio Ambiente da ALERJ, pediu apoio na Capitania dos Portos para vistoria
de barcos fundeados na Baía
de Guanabara dia 25. Em especial no entorno
da Ponte Rio-Niterói. A Baía tem 412 km quadrados, há relatos de centenas de embarcações
abandonadas (desde pequenos barcos até navios como o que colidiu à deriva com a ponte)
e suspeita de que alguns são usados pelo crime
como depósito se armas e drogas.

Boletim médico

Os medicamentos vendidos nos hospitais
do Brasil registraram em outubro deste
ano queda de 0,61%. Segundo o Índice de
Preços de Medicamentos para Hospitais
desenvolvido pela Fipe e Bionexo, a variação
foi menor que a prévia do IPCA/IBGE de
outubro dada pelo IPCA-15 (+0,59%), embora
tenha superado o comportamento mensal
do IGP-M/FGV (-0,97%).

Só piora

O Monitor do Fogo, do MapBiomas, indica
que em outubro deste ano as queimadas no
Brasil aumentaram 66%. Neste período, 3,4
milhões de hectares foram queimados (1,3
milhão de hectares a mais do que no mesmo
mês de 2021). O Cerrado foi o bioma que
mais pegou fogo em outubro: 1,8 milhão de
hectares foram atingidos, crescimento de
196% em relação à mesma época do ano passado. (Especial para O Hoje)

Igor Franco e Welton Lemos
são empossados vereadores
Câmara Municipal de Goiânia

Parlamentares
ocuparão cadeiras
deixada pelos
vereadores do
Cidadania

posse como titular representa
um sonho, que tem como objetivo melhorar a vida das
pessoas. “Entendo a função
do vereador. Nessa Casa todos
nós somos pares e temos a
responsabilidade compartilhada”, disse e emendou: “A
Câmara é a Casa do povo.”
Ele também elogiou brevemente a gestão de Rogério Cruz
(Republicanos) e citou programas como a Renda Família
Mais Mulher e o IPTU Social.

Francisco Costa
O presidente em exercício
da Câmara de Goiânia Clécio
Alves (Republicanos) deu posse aos vereadores Igor Franco
(Pros) e Welton Lemos (Podemos) na manhã da última
quarta-feira (16/11). A leitura
do termo para empossá-los
foi lida pelo vereador Anselmo Pereira (MDB). Eles substituem os parlamentares do
Cidadania Marlon Teixeira e
Professor Márcio Carvalho,
cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A legenda
é acusada de não cumprir a
cota de gênero na eleição de
2020. O partido recorre.
Segundo Igor, em sua primeira fala, essa posse representa a consagração dele e de
seu grupo em uma merecida
vitória. “Representa também
o início de uma grande história
e grande projeto político, pois
eu não caminho sozinho. Te-

Parlamentares assumem no lugar de vereadores cassados eleitos pelo Cidadania
nho um grupo de amigos leais.
E esse mandato é de vocês.”
“Por dois anos fomos tolhidos do mandato por nosso
partido ter feito o correto”,
se refere ao cumprimento da
cota de gênero. “É motivo de
grande honra ser empossado
legitimamente, ainda que extemporaneamente.”
Ele lembrou que a chapa
precisou tirar um candidato
masculino excedente e, mesmo
assim, faltaram somente 44
votos. “Tivemos o zelo e o cuidado para cumprir a regra,
para chegar sem vício nas urnas. Essa retirada tirou 50%
[do tempo] do meu mandato.”
E ainda: “Mas não tenho

absolutamente nada contra
os candidatos que tiveram
seus votos retirados. Eram
bons vereadores, mas a Justiça Eleitoral entendeu que
eles não foram eleitos. Eu só
agi dentro do meu direito nas
urnas, não contra ninguém.”
Por fim, ele afirmou que “juntos, faremos quatro anos em
dois. Nós vencemos”.
Welton Lemos, por sua
vez, se disse privilegiado, pois
tomou posse pela segunda
vez. Ele ficou quatro meses
na Casa como suplente de Ronilson Reis, este ano – até 31
de outubro. Entre outras pessoas, ele agradeceu o advogado do Podemos, Thiago Mo-

raes, que garantiu a cassação
da chapa do Cidadania.
Ao discursar, ele afirmou
que retorna à Câmara com
responsabilidade e alegria.
Ele citou a Copa do Mundo e
comparou sua situação a da
seleção brasileira. Segundo o
empossado, os jogadores foram escolhidos após intenso
treinamento, assim como ele
que ficou por quatro meses
na casa e agora assume a titularidade. Welton ainda classificou o corpo de vereadores
como “seleção vitoriosa”.
“Eu preciso acelerar e fazer
em dois anos o que teria que
fazer em quatro. Esse é o nosso compromisso.” Para ele, a

Decisão

Em outubro, o ministro do
TSE Ricardo Lewandowksi, em
decisão monocrática, cassou
a chapa de vereador do Cidadania de 2020 por causa do
não cumprimento da cota de
gênero. Ele entendeu que “alguns fatos evidenciam que o
pedido de registro de candidatura de Vanilda da Costa
Madureira, conhecida por Nilda Madureira, foi apresentado
apenas para preencher a cota
de gênero e, com isso, possibilitar a participação do partido nas eleições proporcionais, sem ter o objetivo de disputar efetivamente o pleito”.
Nilda renunciou a candidatura
e não foi substituída no prazo,
conforme argumentos do recurso. (Especial para O Hoje)
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Com saídas
e retornos,
Atlético
Goianiense
começa a se
movimentar
após
rebaixamento
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BArcA montada

Alan Deyvid/Atlético-GO

Breno Modesto
Encerrada a temporada de
2022, o Atlético Goianiense começa a se planejar para o ano
que vem. Rebaixado à segunda
divisão do Campeonato Brasileiro, o Dragão deu início às
modificações que seu elenco
sofrerá até o início da pré-temporada. De acordo com informações da repórter Nathália
Freitas, da Rádio Sagres, alguns
atletas, que estavam emprestados ou com seus contratos
terminando neste fim de ano,
já deixaram o clube.
O zagueiro Klaus, que
pertence ao Botafogo, o volante Willian Maranhão, emprestado pelo Santos, e o
atacante Churín, que tem
seu contrato vinculado ao
Grêmio, não devem ter seus
contratos de empréstimo renovados para 2023. Em fim
de contrato, o goleiro Renan
e o zagueiro Wanderson
também não devem ter seus
vínculos prorrogados para
o ano que vem. Outro que
já saiu foi o também zagueiro Camutanga, que utilizou
suas redes sociais para se
despedir do Rubro-Negro.

O zagueiro
Wanderson, que
disputou 60 jogos na
temporada, não deve
ﬁcar no Atlético-GO
em 2023

ESMERALDINO

Além das saídas confirmadas, o Atlético Goianiense tem
recebido sondagens de alguns
clubes por dois de seus destaques. O principal nome rubro-negro no mercado é o
meia-atacante Wellington
Rato, que tem despertado o
interesse de vários clubes brasileiros. Segundo informações
da repórter Nathália Freitas,
da Rádio Sagres, Cruzeiro,
São Paulo e Vasco demonstraram interesse em contar
com o camisa 10 do Dragão.
Além disso, a Raposa está interessada em contar com o

lateral-direito Dudu. No entanto, a proposta inicial é por
um período de empréstimo.

Jogadores emprestados

Além dos jogadores que estiveram no elenco rubro-negro
em 2022, o Atlético Goianiense
possui contrato com outros
três atletas, que atuaram por
outras equipes na atual temporada. São os casos do lateral-esquerdo Moraes, que estava no Juventude, do volante
Ramon Carvalho, que ainda
está na Ponte Preta, e do atacante Luís Phelipe, que esteve
no Náutico e deixou o clube

antes do fim do ano.
Dos três, apenas Ramon
Carvalho não deve retornar
no ano que vem. Com uma lesão grave, o volante precisou
passar por cirurgia e seguirá
na Macaca pelo menos até se
recuperar. Já nos casos de Moraes e Luís Phelipe, os retornos
acontecem de forma diferente.
O lateral-esquerdo deve ser
utilizado pela comissão técnica.
Quanto ao atacante, sua permanência para 2023 será reavaliada. As informações também são da repórter Nathália
Freitas, da Rádio Sagres. (Especial para O Hoje)

CAMPEONATO GOIANO

Com post no

Instagram, Pedro Raul
se despede do Goiás
Depois do técnico
Jair Ventura, outra
peça fundamental para
o Goiás na temporada
de 2022 disse adeus ao
clube alviverde. Na última segunda-feira
(14), o atacante Pedro
Raul, que terminou o
ano como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols
marcados, usou sua
conta oficial no Instagram para se despedir
do Esmeraldino.
Usando fotos de
suas comemorações
de gols em jogos pelo
Brasileirão, Pedro
Raul agradeceu a Deus
pela temporada, onde,
contando Goiás e Juárez, do México, disputou 57 jogos, marcando 28 gols e dando três
assistências, aos companheiros e disse estar honrado por ter
feito parte do elenco
alviverde.
“Primeiramente
quero agradecer a
Deus por essa temporada incrível! Agradecer também a cada
um que esteve junto,
dia após dia, durante
esse difícil ano, no
qual conseguimos alcançar todos os objetivos do clube. Me sinto muito honrado de
ter feito parte, e trabalhado com vocês
nessa temporada. Sigo

Sondagens

para um novo caminho, mas com a gratidão e o orgulho de ter
feito parte desse grupo, e partilhado todos
esses momentos com
vocês. Meu muito obrigado a cada membro da diretoria, comissão técnica, staff,
rouparia, e aos atletas.
Obrigado, Goiás”, escreveu Pedro Raul em
seu Instagram.

Disputa pelo
atacante

Desde que se despediu do Goiás, Pedro
Raul vem sendo sondado por vários clubes.
Do início da semana
até o fechamento desta
edição, o nome do atacante foi ligado ao Corinthians, ao Cruzeiro,
ao Vasco e, mais recentemente, ao São
Paulo. De acordo com
informações da ESPN,
o jogador, que pertence ao Kashiwa Reysol,
do Japão, “chegou a
sentar e conversar com
o tricolor paulista, não
quis ser reserva de Calleri, ídolo da torcida e
titular absoluto da posição”. Ainda segundo
o canal esportivo, o camisa 11 dará prioridade ao futebol internacional, tendo a Inglaterra como preferência. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Crac e Morrinhos
deﬁnem seus treinadores
Depois de Atlético, Aparecidense, Goianésia e Vila Nova,
outras duas equipes definiram
seus treinadores para o Campeonato Goiano do ano que
vem. Nos últimos dias, Crac e
Morrinhos também anunciaram quem serão seus comandantes na competição estadual,
que tem seu início marcado
para o dia 11 de janeiro.
Nos dois casos, um ex-jogador assumirá o comando
técnico do clube. No Leão do
Sul, o escolhido foi o ex-atacante Paulo Massaro, de 40
anos, que estava no Carlos
Renaux, de Santa Catarina. Já
no Tricolor dos Pomares, o
ex-lateral-esquerdo Augusto
César, de 54 anos, que estava
à frente do Uruaçu, na Terceira Divisão do Campeonato
Goiano, será o responsável
por comandar a equipe.

Heber Gomes

Augusto César será o
responsável por
comandar o
Morrinhos no
Campeonato Goiano

Paulo Massaro

Natural de Ribeirão Preto,
no interior do Estado de São
Paulo, Paulo Massaro atuou,
enquanto jogador, por quatro
times do futebol goiano. Entre
os anos de 2006 e 2011, defendeu as cores de Atlético,
Jataiense, Santa Helena e Anapolina. Seu maior feito em
solo goiano foi a conquista
da Divisão de Acesso de 2008,
pelo Fantasma.
A carreira à beira dos gramados começou justamente
no Crac. No entanto, como
auxiliar técnico. Em 2015 e
2016, Massaro fez parte das
comissões técnicas do Leão
do Sul, que, no período, foi
comandado por cinco treina-

dores diferentes. No ano passado, esteve no Metropolitano,
o primeiro clube onde foi, de
fato, treinador. Além disso,
passou também por Joinville
e Rio Branco-PR.

Augusto César

Já Augusto César é natural
de Brasília. Durante a carreira como jogador, passou

seis temporadas no Goiás,
que foi justamente o clube
que o recolocou no cenário
nacional como treinador. Em
2009, o ex-lateral-esquerdo
encerrou sua carreira como
atleta e, no ano seguinte, assumiu o Brasília, onde pendurou as chuteiras. De lá,
foi para o Botafogo, também
do Distrito Federal, e, em seguida, para o Gama.
No ano de 2012, Augusto
chegou ao Esmeraldino. Porém, para trabalhar nas categorias de base, onde ficou
até 2015, quando assumiu a
equipe profissional pela primeira vez. Na sequência, foi
para o Sobradinho. Depois,
retornou ao Goiás, onde ficou
até o ano passado, transitando na base e assumindo o
time principal em 2020, ao
lado de Glauber Ramos. Em
2022, passou por Nacional de
Muriaé, de Minas Gerais, e
por Uruaçu. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Na Curuzu, o Vila Nova empatou em 0 a 0 com o Paysandu e não abriu vantagem na decisão da Copa Verde

John Wesley/Paysandu SC

nAdA definido

Breno Modesto
Na noite da última terçafeira (15), o Vila Nova abriu
a decisão da Copa Verde com
um empate. Jogando fora de
casa, o time comandado pelo
técnico Allan Aal ficou no 0 a
0 com o Paysandu. Com o resultado, nenhuma das equipes abriu vantagem para o
jogo da volta, que acontece
no próximo sábado (19), no
Serra Dourada.
Após o término da partida
disputada na Curuzu, em Belém, o treinador vilanovense
preferiu não fazer uma avaliação da atuação de seus comandados e disse que, com a
igualdade na ida, o título segue em aberto.
“Está tudo em aberto. É óbvio que, se tivéssemos saído

Após empate no jogo de ida, Allan Aal diz
que título da Copa Verde está “em aberto”
(do primeiro jogo) com o resultado positivo, (o título) estaria mais encaminhado. Mas
não tem nada definido. Então,
só faremos a avaliação (do empate) depois da final, desses
últimos 90 minutos, que teremos em nossa casa. Agora, teremos um tempo maior para
a recuperação dos atletas e,
obviamente, esperamos ter
uma desenvoltura maior, que
não tivemos aqui (na Curuzu),
mesmo com um jogador a
mais”, disse Allan Aal.
Questionado sobre o que
deve ser feito de diferente para
o duelo do próximo sábado

(19), Allan Aal afirma que sua
prioridade é a recuperação física de seus atletas, que estão
bastante desgastados com a
maratona de jogos de três em
três dias. De acordo com o comandante, com um tempo
maior de preparação, seu foco
vai ser em deixar todos em
condições para atuar da mesma maneira intensa que o Tigre vinha atuando.
“O que tem de ser feito
para sábado (19) é a recuperação física dos atletas. Nós
tivemos um tempo muito curto
de recuperação para este primeiro jogo. Com o jogo da se-

mifinal e a vinda (para Belém),
tivemos apenas dois dias. Pela
condição física dos atletas, tivemos que optar por algumas
situações. Então, precisamos
recuperar fisicamente o nosso
time. Sabemos que é um time
intenso, de muita mobilidade.
Por conta desse desgaste, nós
oscilamos. Se eu pudesse fazer
mais do que cinco trocas, eu
teria feito. Nesse final de
temporada, a condição física
está muito desgastada. Quando você joga um jogo a cada
três dias, o desgaste é muito
grande. Mas vamos procurar
fazer a recuperação dos atle-

tas”, finalizou Allan Aal.

Ingressos

Com a intenção de ter o
maior público do futebol goiano na temporada de 2022, o
Vila Nova iniciou, na segunda-feira (14), a venda dos ingressos para o jogo de volta
da final da Copa Verde. Os
bilhetes estão sendo comercializados por 40 reais para
as arquibancadas e 80 reais
para as cadeiras. Em ambos
os casos, os valores são para
as entradas inteiras. Já para
a torcida visitante, o valor é
de 150 reais. Às 17h33 desta
quarta-feira (16), o Colorado
divulgou, em sua conta oficial
no Twitter, uma parcial da
venda. Até o momento, 5200
tíquetes foram vendidos. (Especial para O Hoje)
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Campanha quer doar mais de 500 mil brinquedos para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo estado

Natal do Bem começa a distribuição
de brinquedos em Goiás
No ano passado, mais de 200 mil pessoas prestigiaram as festividades
Alexandre Paes
O Centro Cultural Oscar Niemeyer,
em Goiânia, já está ganhando um
novo visual com o início da montagem da decoração do Natal do Bem
2022, que é promovido pelo Governo
de Goiás. No ano passado, a Vila do
Papai Noel do Natal do Bem recebeu
um público recorde de visitantes.
Dessa maneira, foram quase 200 mil
pessoas, entre adultos e crianças.
Para este ano, a expectativa é que
esse número seja ainda maior.
Toda a montagem e funcionamento
do local é uma realização da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG),
que neste ano promete um show de
luzes com aproximadamente 800 mil
pontos no local. Os visitantes poderão
se divertir na Vila de Natal, assistir a
Parada Natalina e percorrer espaços
interativos com a presença de personagens vivos. Só que nem todas as
crianças ganham aquele presente do
bom velhinho.
A pequena Sophia de apenas 6 anos
já está com uma cartinha escrita para
o Papai Noel. A mãe, Jessica Soares,
diz não ter condições de comprar um
presente tão caro, pois as contas estão
sufocando a renda da família. “Fica
complicado, pois além dela tem os outros dois irmãos, de 7 e 9 anos. Se a
gente dá para um, tem que dar pra todos”, lamentou a dona de casa.
Mesmo assim, a esperança das crianças é ganharem algum presente do velhinho. “A mamãe disse que como sou
uma boa menina ele vai me dar meu
presente”, conta a pequena Sophia de
6 anos. “O melhor são as luzes que a
gente quer ver, mas é claro que eu
quero um presente de Natal”, comenta
Luiz Felipe, irmão do meio de Sophia.
Jessica está ansiosa para levar os
filhos à Vila de Natal, pois de acordo

outras ficam só olhando e sonhando.
Acho que essa entrega de brinquedos
ajuda muitas famílias assim como a
minha”, destacou.
“Durante todo o ano, trabalhamos
muito para ajudar a melhorar a qualidade de vida e levar esperança para
aqueles que mais precisam. O Natal
do Bem é a esperança que chega no
coração de muitas crianças, cujos pais
não teriam condições de comprar um
brinquedo”, destacou a primeira-dama
do Estado, Gracinha Caiado.

Doação de Brinquedos

O desejo de Sophia é que o Papai Noel traga uma linda boneca. “A mamãe
disse que como sou uma filha boa ele vai me dar meu presente”, argumenta
com ela esse é o único passeio que
alegra os filhos e que ela acaba conseguindo ter menos gastos. “Essas
campanhas são muito legais, princi-

palmente para nós mães que queremos o melhor pros nossos filhos. É
triste ver que muitas crianças ganham
aquele objeto que desejam, enquanto

O objetivo da campanha é proporcionar dignidade e alegria para as famílias mais carentes do Estado. “Tudo
está sendo feito com antecedência, com
carinho e amor para que as crianças
recebam esses presentes do Papai Noel”,
diz a primeira-dama. “É desta forma
que temos a chance de dizer a essas
500 mil crianças um feliz Natal. É esse
o papel da OVG, oportunizar às famílias
carentes a alegria no dia de Natal”,
acrescentou Gracinha.
Além disso, outras atividades como
espetáculos gratuitos de dança, música e
circo também serão realizados. O evento
natalino será aberto ao público no dia 25
de novembro de 2022, e irá acontecer até
1º de janeiro de 2023. O funcionamento
do Natal do Bem 2022 será de terça-feira
a domingo, das 18h às 23h.
De acordo com a OVG, o Natal do
Bem também chegará a todos os 246
municípios goianos. Assim, ao longo
do mês de dezembro, a previsão é distribuir meio milhão de brinquedos.
“O Natal é tempo de valorizar a vida,
a família e a amizade. É um momento
de cuidado e amor ao próximo. São
esses valores que precisam ser incentivados sempre, principalmente entre
as nossas crianças”, diz a diretorageral da OVG, Adryanna Melo Caiado.

Correios lança campanha Papai Noel 2022
Uma das campanhas de solidariedade mais admiradas do Brasil, o
Papai Noel dos Correios 2022, foi
lançada nesta quinta-feira (17). Durante o período natalino, milhares
de cartinhas emocionantes escritas
por alunos matriculados na rede pública de ensino até o 5º ano, de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, ou
ainda por crianças em situação de

vulnerabilidade social, com até 10
anos de idade, estarão disponíveis
para adoção no Blog da campanha.
O superintendente estadual dos
Correios, Frank Moura, afirmou que
os Correios convidam a sociedade a
participar da maior campanha natalina do país que, há mais de 30 anos,
ajuda a fazer o Natal de milhares de
crianças mais felizes. “Aqui em Goiâ-

nia, as cartas estarão disponíveis para
leitura e adoção na Casa do Papai
Noel, nos Correios da Praça Cívica,
de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h. Em Aparecida de Goiânia, nos
Correios da Vila Brasília, haverá um
ponto de adoção digital”, explicou.
“Elas também estarão disponíveis
nas seguintes cidades do interior:
Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Ipo-

rá, Itumbiara, Jataí, Quirinópolis, Rio
Verde, Santa Helena, Uruaçu e Trindade”, destacou. As entregas de presentes pelos padrinhos que adotaram
as cartinhas escritas pelas crianças
deverão ser feitas nas agências participantes. Já as crianças vão receber
os presentes pelos Correios nas escolas selecionadas ou nas residências.
(Especial para O Hoje)
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Primeira parcela do 13º salário
pode ser paga até 30 de novembro
As empresas
podem optar
pelo pagamento
integral em
parcela única
Vinícius Marques
Para todos os trabalhadores
que contam com a carteira assinada, o fim do ano vem com
uma expectativa a mais. Trata-se da Gratificação de Natal,
como também é conhecida, é
uma espécie de salário extra,
concedido a todo trabalhador
formal que atua com carteira
assinada, Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).
A primeira parcela do
benefício terá de ser paga pelas empresas até o próximo
dia 30 de novembro. Já a segunda, precisa ser depositada
até 20 de dezembro deste ano.
As empresas podem optar ainda pelo pagamento integral,
em uma única parcela.
Além dos trabalhadores
formais em regime CLT que
gozam do benefício, ainda
existem outras categorias
que se beneficiam através
da legislação. Aposentados,
pensionistas e pessoas que
receberam auxílio-doença,
auxílio-acidente ou auxílioreclusão também recebem
a gratificação.
Até dezembro de 2022, o
pagamento do 13º salário tem
o potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$
249,8 bilhões. Aproximadamente R$ 85,5 milhões de brasileiros serão beneficiados
com rendimento adicional.
As estatísticas são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O auxílio vem em um
momento muito importante
para o país em que o número de famílias endividadas cresceu o ano inteiro e

Além dos
trabalhadores
formais em regime
CLT que gozam do
benefício, ainda
existem outras
categorias que se
beneﬁciam através
da legislação

chegou a atingir recordes
de 79,3% de famílias endividadas e 30% de inadimplentes, segundo dados da
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).
O economista Pedro Damasceno diz que o dinheiro
injetado na economia não
ajuda apenas o trabalhador.
“Toda a economia do país se
beneficia com o 13º salário.
O dinheiro gira com mais
força nessa época do ano,
porque o trabalhador é quem
faz esse dinheiro girar, o pequeno comércio ganha mais,
as pequenas lojas acabam
precisando contratar mais
funcionários. Dívidas são pagas, o crédito das famílias é
recuperado, criando uma cadeia de benefícios para toda
a economia e o mercado”,
explica o economista.
Para o economista, a prio-

ridade deve ser pagar dívidas.
“Se for possível pagar todas
as dívidas, pelo menos buscar
pagar algumas parcelas atrasadas e evitar que cresçam os
juros e as multas, também
pode-se usar para material escolar e impostos que vem já
no começo do ano, no entanto,
cada um deve avaliar o que é
mais necessário no momento”,
finaliza Pedro.
Conforme explica a presidente do Conselho Regional de
Contabilidade de Goiás
(CRCGO), Sucena Silvia Hummel. O cálculo do 13° salário é
feito da seguinte forma: salário
bruto dividido por 12 e multiplicado pelos meses trabalhados no ano. “Devem entrar todas as verbas de natureza salarial, que são insalubridade,
periculosidade, comissões, noturno", comenta Sucena.
Em casos em que uma pessoa trabalhou em uma em-

presa por seis meses, por
exemplo, e depois foi dispensada, recebe o 13° salário proporcional juntamente com as
verbas rescisórias adicionais
do fim do contrato. O pagamento é realizado pelo empregador, conforme determina a Lei 4.090/1962.

Descontos

O trabalhador que recebe
acima de R$ 1.903,98, Previdência Social e pensão alimentícia, se houver, tem desconto no recebimento do 13°
salário. Também há o desconto no Imposto de Renda
pessoa física (IR).
“Esses descontos ocorrem
somente na segunda parcela,
paga até 20 de dezembro. Ou
seja, na primeira parcela não
há descontos, o valor do benefício é completo”, salienta a
presidente do CRCGO. (Especial para O Hoje)

GOIÁS

MEIO AMBIENTE

SMM apreende motocicleta com
360 multas e R$87 mil em débitos

Estado abre concurso
para 98 vagas e
salário de R$ 5 mil

Após um acidente sem vítimas, na Alameda Contorno com
a Rua 9, Bairro Jardim Santo Antônio. Os Agentes da Secretaria
Municipal de Mobilidade (SMM)
apreenderam na manhã desta
quarta-feira (16), uma moto com
360 multas e mais de R$ 87 mil
em débitos, em Goiânia.
Os agentes que atenderam
a ocorrência perceberam a

quantidade de multas no momento que foram fazer a conferência do documento da moto.
Ao todo, a dívida do condutor
está em R$ 87.872,44.
O órgão informou que além
das multas, a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH)do condutor e o licenciamento da moto
estavam vencidos. O homem
não deu explicações aos fiscais

de trânsito sobre as infrações.
Os agentes recolheram a
moto e a levaram para o pátio
da secretaria, que fica na Rua
Recife com a BR-153. A SMM
informou que o dono da motocicleta só poderá retirá-la
caso pague todos os débitos e
regularize a documentação.
(Vinícius Marques, especial
para O Hoje)

Dono da motocicleta só poderá retirá-la caso pague todos os débitos e regularize a documentação

O Governo do Estado de
Goiás está com inscrições
abertas para quem quiser
integrar o corpo de servidores efetivos da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente.
Ao todo, são 98 vagas para
cargos de analista e técnico
ambiental, com salários que
ultrapassam R$ 5 mil para
cumprir uma jornada de 40
horas semanais.
Os selecionados deverão atender a formação
de cadastro reserva e ocupação imediata, de acordo
com a classificação na concorrência e a necessidade
do órgão. As inscrições devem ser feitas até o dia 8
de janeiro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
(IBFC), entidade responsável pelo certame.
O valor da taxa de inscrição é R$ 120 para analista e R$ 100 para técnico
ambiental. Aqueles que se
enquadrarem e solicitarem
a isenção de pagamento
tem entre os dias 14 e 17

de novembro para requerer o benefício. Para ter
acesso ao edital completo
é só clicar no link.
As provas serão aplicadas
em dias distintos, podendo
o candidato se inscrever para
os dois cargos, se assim desejar. No dia 5 de março de
2023, será realizada a prova
para as vagas de analista
ambiental e na semana seguinte, 12 de março, será a
vez da avaliação dos candidatos a técnico ambiental.

Oportunidades

O concurso vai ofertar
35 vagas para o cargo de
técnico ambiental. Para
concorrer, os interessados
precisam ter formação em
técnico em agropecuária,
mineração, estradas, saneamento, meio ambiente
ou regulamentação ambiental. Pessoas graduadas
também podem concorrer
desde que a área de formação seja equivalente.
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)
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Em sentido oposto, os transportes (-0,1%) e os outros serviços (-0,3%) exerceram as influências negativas de setembro

Serviço cresce, mas empregos são
de baixa qualidade e remuneração
Vinicius Marques
Em setembro de 2022, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% frente a agosto, na
série com ajuste sazonal. O setor de serviços se encontra
11,8% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia)
e alcança o novo ponto mais
alto da série histórica, superando novembro de 2014.
Na série sem ajuste sazonal, no confronto com setembro de 2021, o volume de serviços avançou 9,7%, décima
nona taxa positiva consecutiva. No acumulado do ano,
o volume de serviços subiu
8,6% frente a igual período
de 2021. O acumulado nos últimos doze meses passou de
9,0% em agosto para 8,9% em
setembro, mantendo a trajetória descendente iniciada
em abril de 2022 (12,8%).
Ao avançar 0,9% em setembro de 2022, o volume de serviços registra o quinto resul-

Ao avançar 0,9% em setembro de 2022, o
volume de serviços registra o quinto resultado
positivo seguido, com ganho acumulado de 4,9%
tado positivo seguido, com ganho acumulado de 4,9%. Com
isso, o setor de serviços alcança
o novo recorde histórico, superando novembro de 2014,
que agora está 0,7% abaixo de
setembro de 2022. O volume
de serviços está 11,8% acima
de fevereiro de 2020, o patamar
pré-pandemia.
A alta de 0,9% do volume
de serviços de agosto para
setembro de 2022 foi acompanhada por três das cinco
atividades investigadas. Os
destaques foram para informação e comunicação (2,0%),
que registrou o terceiro resultado positivo seguido, com
ganho acumulado de 4,1%.
As demais expansões vieram
dos serviços prestados às fa-

mílias (1,0%) e dos profissionais, administrativos e complementares (0,2%). O primeiro setor emplacou o sétimo crescimento seguido, período em que assinalou um
ganho acumulado de 11,7%;
e o segundo mostrou um comportamento mais modesto,
com ganho agregado de 0,3%
nos dois últimos meses.
Em sentido oposto, os transportes (-0,1%) e os outros serviços (-0,3%) exerceram as influências negativas de setembro. O primeiro interrompeu
uma sequência de quatro taxas
positivas e o segundo devolveu
uma pequena parte do avanço
7,7% verificado em agosto.
A média móvel trimestral
foi de 1,1% no trimestre en-

cerrado em setembro de 2022
frente ao mês anterior, mantendo a trajetória ascendente
desde julho de 2020.
Em setembro de 2022, o
volume do setor de serviços
avançou 9,7% frente a setembro de 2021, décima nona taxa
positiva seguida. Houve expansão em todas as cinco atividades e crescimento em
63,3% dos 166 tipos de serviços
investigados. Entre os setores,
o de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,3%) exerceu a principal contribuição positiva sobre
o volume total de serviços. Os
demais avanços vieram dos
serviços de informação e comunicação (6,0%); dos profissionais, administrativos e com-

plementares (6,9%); dos prestados às famílias (17,8%) e de
outros serviços (2,6%).
O acumulado do ano, frente a igual período de 2021,
foi de 8,6%, com quatro das
cinco atividades de divulgação apontando taxas positivas
e crescimento em 65,7% dos
166 tipos de serviços investigados. Entre os setores, a contribuição positiva mais importante veio de transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correio (14,1%), impulsionado pelo aumento das
receitas nos segmentos de
transporte rodoviário de cargas; transporte aéreo de passageiros; rodoviário coletivo
de passageiros; gestão de portos e terminais; e navegação
de apoio marítimo e portuário. Os demais avanços vieram de serviços prestados às
famílias (30,3%), profissionais, administrativos e complementares (7,6%); e informação e comunicação (3,2%).

Serviços cresceram em 19 das 27 Unidades da Federação
Regionalmente, 19 das 27
unidades da federação assinalaram expansão no volume de
serviços em setembro de 2022,
na comparação com o mês
imediatamente anterior, acompanhando o avanço (0,9%) no
Brasil. Os impactos mais importantes vieram de Rio de Janeiro (0,7%), seguido por Santa
Catarina (2,6%), Rio Grande
do Sul (1,0%) e São Paulo
(0,1%). Em contrapartida, Paraná (-2,3%) exerceu a principal influência negativa, seguido
por Pernambuco (-1,6%) e Minas Gerais (-0,2%).
Frente a setembro de 2021,
o avanço do volume de serviços no Brasil (9,7%) foi acompanhado por 25 das 27 unidades da federação. A principal
contribuição positiva ficou com
São Paulo (12,5%), seguido por
Minas Gerais (13,0%), Rio de
Janeiro (4,0%), Rio Grande do
Sul (7,9%) e Santa Catarina
(9,8%). Em sentido oposto, Distrito Federal (-2,7%) e Mato
Grosso do Sul (-0,1%), assinalaram os únicos resultados negativos do mês.

Os destaques foram para
informação e comunicação
(2,0%), que registrou o
terceiro resultado positivo
seguido, com ganho
acumulado de 4,1%

Já no acumulado de janeiro
a setembro de 2022, frente a
igual período de 2021, o avanço
do volume de serviços no Brasil
(8,6%) se deu de forma disseminada, já que 26 das 27 unidades

da federação também mostraram expansão na receita real de
serviços. O principal impacto positivo veio de São Paulo (10,5%),
seguido por Minas Gerais (11,1%),
Rio Grande do Sul (12,2%), Rio

de Janeiro (2,8%), Pernambuco
(12,7%), Paraná (4,6%) e Bahia
(8,2%). A única influência negativa sobre o índice nacional veio
do Distrito Federal (-1,7%). (Especial para O Hoje)
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MISSÃO ARTEMIS

Nasa lança
foguete
rumo à
Lua
considerado o mais potente
do mundo, foguete decola
com sucesso após
cancelamentos anteriores
devido a mau tempo e
dificuldades técnicas. Missão
não tripulada é teste para
colonizar a lua e preparar
viagem a Marte

PARA ELEIÇÕES EM 2024

Trump anuncia
pré-candidatura à
Presidência dos EUA
O ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, que tem
disparado ataques implacáveis à integridade da votação no país desde
sua derrota nas eleições de 2020,
anunciou nessa terça-feira (15) que
vai tentar reconquistar a Presidência
em 2024. Ele busca se antecipar a
possíveis rivais republicanos. Buscando revanche com o presidente
democrata Joe Biden, Trump fez o
anúncio em sua propriedade em
Mar-aLago, na Flórida, uma semana
após as eleições de meio de mandato,
nas quais os republicanos não conseguiram conquistar tantos assentos
no Congresso quanto esperavam.
Em discurso que durou pouco
mais de uma hora, Trump falou a
centenas de apoiadores, em um
salão decorado com bandeiras norte-americanas. “Para tornar a América grande novamente, estou
anunciando esta noite minha candidatura à Presidência dos Estados
Unidos”, disse Trump à multidão
que incluía familiares, doadores e
ex-autoridades.
Ele evitou os xingamentos que
marcaram outras aparições públicas, optando por uma crítica à Presidência de Biden e uma revisão
do que disse serem as conquistas
políticas de seu próprio período
no cargo. “Dois anos atrás, éramos
uma grande nação e logo seremos
novamente”, afirmou.
Trump expôs temas sombrios
que normalmente aborda, criticando imigrantes - “estamos sendo envenenados” - e retratando as cidades norte-americanas como “fossas
de sangue” dominadas pelo crime.
Ele disse que pressionaria pela

pena de morte para traficantes de
drogas e recontrataria militares que
foram demitidos por se recusarem
a tomar a vacina contra covid-19.
Embora tenha atacado o processo
eleitoral dos EUA, Trump não usou
o discurso para retomar suas falsas
alegações de fraude eleitoral em
massa em 2020 e não mencionou a
tentativa violenta de seus apoiadores,
em 6 de janeiro de 2021, de impedir
o Congresso de certificar a vitória
de Biden. Em viagem à Indonésia,
Biden disse: “na verdade não”, quando questionado se reagiria ao anúncio de Trump. No Twitter, ele postou
um vídeo criticando o histórico de
Trump no cargo.
Há um longo caminho
pela frente antes que o
candidato republicano
seja formalmente selecionado no verão
de 2024.
O anúncio de
Trump chega mais
cedo do que o normal,
mesmo em um país conhecido por campanhas
presidenciais prolongadas,
e sinaliza seu interesse em
desencorajar outros possíveis candidatos, como o
governador da Flórida, Ron
DeSantis, ou seu próprio exvice-presidente, Mike Pence,
de tentar a indicação do
Partido Republicano. (ABr)

Ele busca se antecipar
a outras candidaturas
republicanas

O foguete
Space Launch
System (Sistema de Lançamento Espacial, SLS do
inglês), da
Nasa, decolou
da Flórida
nesta quartafeira (16/11)
rumo à Lua,
na primeira
missão não tripulada do programa Artemis da agência
espacial americana. O foguete, que é considerado o mais
potente do mundo, subiu como uma bola de fogo gigante
à 01h47 (hora local) do Centro Espacial Kennedy.
Após dois cancelamentos de última hora nos últimos
meses devido a problemas técnicos e por causa de dois
furacões, finalmente a terceira tentativa foi bem-sucedida.
A missão Artemis 1 está programada para durar 25 dias
e ainda tem várias etapas delicadas pela frente.

Da Lua a Marte

Cinquenta anos após a última missão Apollo, este
voo de teste não tripulado sobrevoará a Lua sem pousar
em sua superfície. O objetivo é confirmar se o veículo é
seguro para transportar uma futura tripulação. O lançamento marca o início do programa Artemis, que visa
enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à
Lua. O objetivo é estabelecer ali uma presença humana
duradoura, em preparação para uma viagem a Marte.
O nome do programa, Artemis, refere-se à deusa da
Lua, irmã gêmea mitológica de Apolo, cujo programa
da Nasa levou o homem à Lua.
“Este foguete custou muito suor e lágrimas”, disse o
chefe da Nasa, Bill Nelson, na terça-feira. “Isso nos permitirá ir e voltar à Lua por décadas”, completou.
Como nas duas tentativas fracassadas de decolagem
anteriores, a Nasa teve dificuldade em encher o foguete
com combustível criogênico (mais de 2,7 milhões de
litros de hidrogênio líquido e oxigênio).
À tarde, havia sido detectado um vazamento de combustível de hidrogênio altamente inflamável na base do
foguete, forçando uma equipe de técnicos a ir à plataforma de lançamento para repará-lo, interrompendo os
preparativos por cerca de uma hora e causando um
ligeiro atraso no cronograma original de decolagem.
A Nasa planeja então uma missão anual para construir
uma estação espacial em órbita ao redor da Lua e uma
base em seu polo sul. O objetivo é testar novos equipamentos como roupas e veículos para uma presença humana duradoura no espaço e preparar um voo tripulado
para Marte, talvez no final dos anos 2030.

PARECER DA OTAN

Explosão na Polônia
foi causada por
míssil ucraniano
O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan), Jens Stoltenberg,
disse que a explosão dessa terça-feira (15) na Polônia foi causada provavelmente por um míssil de defesa aérea ucraniano.
Para a Otan, no entanto, a Rússia
é a responsável em última instância, porque iniciou a guerra.
O míssil, que caiu em uma instalação de grãos polonesa, matando duas pessoas, inicialmente
levantou o alarme global de que
a guerra na Ucrânia poderia se
espalhar para os países vizinhos.
A notícia de que provavelmente não foi disparado pela Rússia
ajudou a aliviar a pressão, mas
não isentou Moscou da culpa, disse Stoltenberg a repórteres,
após reunião de emergência
dos embaixadores da Otan.
“Deixe-me ser claro, isso
não é culpa da Ucrânia”,
afirmou Stoltenberg. “A
Rússia é responsável pelo
que aconteceu na Polônia
ontem, porque isso é resultado direto da guerra e
uma onda de ataques da
Rússia contra a Ucrânia
ontem.”
Stoltenberg disse ainda
que o incidente provou os riscos da guerra na Ucrânia, mas

não mudou a avaliação da aliança militar sobre a ameaça contra
seus membros.
“Uma investigação sobre esse
incidente está em andamento e
precisamos aguardar seu resultado. Mas não temos indicação
de que isso foi resultado de um
ataque deliberado e de que a
Rússia esteja preparando ações
militares ofensivas contra a
Otan”, afirmou.
“Nossa análise preliminar sugere que o incidente provavelmente foi causado por um míssil
de defesa aérea ucraniano, disparado para defender o território contra ataques de mísseis de
cruzeiro russos.”
Enquanto isso, a Polônia sinalizou que não invocaria o Artigo 4 da Otan, que prevê consultas entre aliados diante de uma
ameaça à segurança, já que a explosão provavelmente foi causada
por um míssil de defesa aérea
ucraniano e não pela Rússia.
Stoltenberg saudou o fato de
mais membros da aliança terem
dito que estavam prontos para
fornecer meios de defesa aérea.
Ele não anunciou medidas imediatas da Otan, mas disse que
um grupo de contato sobre a
Ucrânia se reuniria, com foco
principal na defesa aérea. (ABr)

EXPRESSA
A inflação mensal da Argentina ficou em 6,3% em outubro,
informou a agência de estatísticas
governamental Indec. Em 12 meses, até outubro, atingiu 88%, su-

perando a da Turquia, com o aumento dos preços continuando
a minar salários e poupanças.
Os preços no país subiram 76,6%
nos primeiros dez meses do ano.
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Essência
A formação clássica
promete resgatar o
próprio vocabulário
estético, de maneira
que a personalidade
da banda
multifacetada ﬁque
em evidência

Celebração da
música nacional
Turnê proporciona o reencontro da formação original dos Titãs
e marca 40 anos do início de uma das maiores bandas de rock do Brasil
Lanna Oliveira
Uma verdadeira celebração da música nacional, o
reencontro da formação original dos Titãs marca 40 anos
do início de uma das maiores
bandas de rock do Brasil. Arnaldo Antunes, Branco Mello,
Charles Gavin, Nando Reis,
Paulo Miklos, Sérgio Britto e
Tony Bellotto se apresentam
com o show ‘Titãs Encontro’
em 11 cidades. A turnê, que
ocorre em 2023, já tem venda
de ingressos a partir de hoje
e promete emocionar os fãs
que compartilham da liberdade cantada por eles. Inventividade e criatividade sempre nortearam a carreira do
grupo e é chegado o momento
de vivenciar novamente a beleza dessa amizade.
Depois de 30 anos da última turnê, o Titãs volta para
matar a saudade do que viveram, daquelas boas histórias que na trajetória do grupo
não faltam. As apresentações
do show ‘Titãs Encontro’ acontecerão entre abril e junho
de 2023 com o mote ‘Todos
ao mesmo tempo agora’, que
faz alusão ao disco lançado
pela banda em 1991 e que valoriza o presente na forma
ao vivo de interagir com o
público. Para os músicos, o
momento é a confirmação do
que eles construíram durantes
esses 40 anos, seja profissionalmente ou pessoalmente,
já que a amizade e o respeito
entre eles permanecem.
O ‘Titãs Encontro’ tem a
proposta de visitar a reconhecida criação artística dos sete
integrantes. Uma oportunidade de se apresentarem para
uma geração que não viveu a
experiência dos shows da banda. Energia inconfundível,
acho uma boa ideia, aos que
não conhecem de perto, se
prepararem para se jogar na
imersão Titãs. “O que nos motiva a fazer essa reunião é a

alegria de nos encontrarmos
e de nos apresentar para uma
grande parte do público que
nunca viu a banda reunida,
além de levar ao palco toda a
energia que sempre tivemos,
compartilhando isso com os
fãs”, explica Paulo Miklos.
Nando Reis também compartilha do sentimento de conectar diferentes gerações de
fãs. “Essa turnê é uma oportunidade de tocar junto com
os amigos com quem criei músicas magníficas. E tocar para
diferentes gerações representa
justamente a força da obra
dos Titãs. Será emocionante,
inclusive, tocar ao vivo para
meus filhos, porque três deles
não viveram isso”, comenta
Nando Reis. Ele complementa
dizendo que essa troca com
fãs de diferentes épocas representa justamente a força
da obra que criaram juntos
desde 1982, quando a banda
foi criada em São Paulo.
Com o repertório marcado
por hits titânicos das fases em
que se apresentavam com todos os integrantes originais, o
show levará ao público canções
interpretadas pelos diferentes

vocalistas da banda e que mantêm sua dimensão e a relevância artística ao longo dos anos.
“Nossas músicas mais antigas
envelheceram muito bem. Não
são circunstanciais. Até porque
falamos de questões que dificilmente são ou serão superadas, com muita propriedade.
Fizemos músicas sobre questões sociais, de amor, de reflexões sobre a vida. Todas têm
uma qualidade que permitiu
que sobrevivessem ao tempo”,
analisa Sérgio Britto.
Para Charles Gavin, a ideia
é que o encontro inédito crie
novas dimensões para a qualidade da sonoridade original
dos Titãs e, assim, proporcione
uma experiência “que desperte e afague a memória afetiva
do público”. Foi essa energia,
aliás, que deu a tônica à sessão
de fotos de divulgação da turnê feita por Bob Wolfenson.
“Vai ser pra lá de especial,
certamente. E não seria exagero afirmar que quando a
gente se junta, a ignição é espontânea, elétrica, inevitável.
É fato. Quem estava na sessão
de fotos também percebeu.
Dá pra sentir os megawatts

circulando pelo ar. Agora, cabe
a nós canalizar isso no palco”,
comenta Gavin.
A turnê terá início no Rio
de Janeiro (28/4), seguido de
Belo Horizonte (29/4), Florianópolis (5/5), Porto Alegre (6/5),
Salvador (27/5), Recife (2/6),
Fortaleza (3/6), Brasília (7/6),
Curitiba (10/6) e com o último
show em São Paulo (17/6). E
se depender da parceria e do
sentimento de irmandade dos
sete músicos, a sequência de
shows será o momento catártico. “A impressão que deu na
nossa primeira reunião é que,
quando a gente começar a tocar, vai fluir tudo na mesma
harmonia e simplicidade,
como se a gente estivesse nos
anos 1980. Até mais leve, porque agora tem essa característica de celebração”, ressalta
Tony Bellotto.
Para que cada novidade
desta turnê seja acompanhada
pelo público, o encontro contará com páginas oficiais de
pontos de venda dos ingressos, NFTs, um grupo de Telegram que servirá como uma
central de fãs. Para garantir
o tíquete na pré-venda, basta

entrar no site oficial da turnê
titasencontro.com.br, fazer
um cadastro e usar o código
que chegará por email no site
de compra Eventim. Mas para
os goianos apaixonados pela
banda e ansiosos, te conto
que vocês podem curtir a banda na formação atual ainda
este ano. No dia 2 de dezembro, na arena de shows do
Copa Experience o Titãs se
apresenta ao lado do Ira.
O Copa Experience está estruturado no Shopping Passeio
das Águas com a proposta de
oferecer uma experiência única ao público goiano. O evento
tem início no próximo dia 18
de novembro, com muita música, futebol, gastronomia, entretenimento e lazer para pessoas de todas as idades. O
local irá abranger duas grandes áreas. A primeira, com
entrada gratuita, conta com
um complexo interativo composto por bares, restaurantes,
brinquedoteca e um palco central 360° onde serão realizados
shows acústicos e a transmissão dos jogos da Copa. Já a segunda área é composta de
uma arena com espaço para
mais de 8 mil pessoas, com o
palco principal.
O ‘Titãs Encontro’ dará um
importante destaque ao guitarrista do grupo Marcelo Fromer, que morreu em 2001.
Para além da homenagem inerente às composições e interpretações propostas pela banda nesta turnê, o encontro
contará com a presença da filha do artista, a também cantora Alice Fromer, em participação especial. Ou seja, sem
mais delongas, os 11 shows
marcarão a história não só da
banda, mas também para a
música nacional. Com um tom
nostálgico, de celebração e de
homenagem, o embarque nessa viagem pode ser transformador e complementar com
a música contemporânea. (Especial para O Hoje)
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A guerra e o amor
começam no Twitter
Aos fãs de romance contemporâneo,
'Tweet Cute', lançada pela Plataforma21, dialoga
com os dilemas adolescentes e memes da geração Z
Censo Hoteleiro de Goiânia traz um raio-x dos
empreendimentos e serviços oferecidos na capital

Hospedagem
na capital
Governo de Goiás divulga
Censo Hoteleiro de Goiânia
nesta quinta-feira (17)
Elysia Cardoso
O Governo de Goiás, por
meio do Observatório da
Goiás Turismo, apresenta
nesta quinta-feira (17), às
8h, o Censo Hoteleiro de
Goiânia/2022 durante evento no Mega Moda Hotel,
em Goiânia. A pesquisa foi
realizada nos meios de hospedagem da capital, em
parceria com Associação
Brasileira da Indústria de
Hotéis Goiás (ABIH –GO) e
Sindicato de Hotéis de
Goiânia e apoio da Agência
Municipal de Turismo
Eventos e Lazer (Agetul).
O objetivo é quantificar e
qualificar os empreendimentos existentes na cidade e expor o cenário atualizado das potencialidades
do mercado hoteleiro.
A pesquisa traz informações relevantes para gestores públicos e privados,
permitindo a adoção de políticas voltadas para a melhoria e ampliação do setor.
O levantamento cobriu 170
estabelecimentos em funcionamento, 24 fechados e
2 em reforma, entre hotéis,
pousadas, hostels, flats e
dormitórios.
O estudo identifica a capacidade de atendimento/instalações; serviços adicionais
oferecidos; formas de pagamento/tarifas; ocupação;
quantitativo de funcionários;
necessidades de gestão da
empresa; sustentabilidade;
biossegurança e economia
compartilhada, além do perfil
dos turistas.
O documento traz, também, o quadro comparativo
dos últimos cinco censos
realizados pelo Observatório na capital goiana. Segundo o presidente da
Goiás Turismo, Fabrício
Amaral, o documento é de
grande relevância para o
setor porque identifica informações que visam o pla-

nejamento futuro.
“A gente vai poder entender quem está vindo
para Goiânia, origem desses visitantes, quanto está
gastando, ocupação média,
entre outras informações.
São dados fundamentais
para o Governo de Goiás,
junto com a iniciativa privada, elaborar um plano
de ação para 2023 e assim
por diante”, afirmou.
O Censo Hoteleiro de
Goiânia será apresentado
pela Coordenadora do
Observatório da Goiás
Turismo, Professora Giovanna Tavares. De acordo com ela, o Observatório da Goiás Turismo tem
expertise na execução
deste tipo de pesquisa, o
que faz do departamento
uma referência no Brasil.
“A gente desenvolve censos hoteleiros há 9 anos”,
informou.
Goiânia faz parte da Região Turística dos Negócios
e Tradições no Mapa do Turismo do Estado. Segundo
o Observatório da Goiás Turismo, a capital atende a
todos os requisitos de uma
cidade turística, com localização geográfica privilegiada, rede hoteleira, bares
e restaurantes com atendimento de qualidade. A capital possui oferta de atrativos e equipamentos diversificados, como monumentos históricos e parques municipais, e se destaca nos
setores de eventos, gastronomia, saúde e educação.
(Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Governo de Goiás divulga Censo Hoteleiro de
Goiânia
Quando: Quinta-feira (17),
às 8h
Onde: Mega Moda Hotel,
Avenida Contorno, 1407,
Setor Norte Ferroviário Goiânia

Administrar as redes sociais do restaurante da família, Big League Burguer,
uma grande franquia de
fast-food americana, não é
tarefa fácil. Ainda mais
quando uma briga viraliza
no Twitter: o estabelecimento é acusado de roubar a receita secreta de outra lanchonete. Essa é a realidade
encarada pela jovem Pepper
Evans, protagonista de
'Tweet Cute – o @mor é uma
receita secreta', novo romance contemporâneo da escritora nova-iorquina Emma
Lord, publicada no Brasil
pela Plataforma21.
Narrado em dois pontos
de vista, neste Young Adult
o leitor conhece a visão de
Pepper, dona de uma ironia
afiada e dos melhores memes da internet. Ela é perfeccionista, muito competitiva e aluna de destaque da
Stone Hall Academy. Do outro lado está Jack Campbell,
filho do proprietário do Girl
Cheesing, o pequeno restaurante que teve a receita roubada. Ele é responsável pelas alfinetadas trocadas entre as lanchonetes no Twitter e também por atormentar Pepper na escola.
Para além das brigas travadas entre os jovens, o destino os coloca frente a frente
em um aplicativo de relacionamentos anônimo, criado
pelo próprio Jack. Ao bom estilo enemies to lovers, no famoso clichê “gato e rato”,
quanto mais cresce a rivalidade entre os dois, mais eles
se apaixonam um pelo outro
sem se dar conta.
Em 'Tweet Cute', Emma
Lord faz o leitor mergulhar
na subjetividade dos adolescentes da geração Z, em suas

inseguranças e conflitos, além
de acompanhar o amadurecimento de cada um e o desabrochar de um romance.
A autora mostra que o amor
pode surgir das situações
mais improváveis, inclusive
em meio a guerra.

Sobre a autora

Emma Lord é editora de
mídias digitais e escritora
nova-iorquina. Autora de diversas obras de sucesso,
‘Tweet Cute’ foi seu livro de
estreia. Quando não está escrevendo, está correndo, can-

tando no teatro comunitário
ou deixando o pessoal da padaria levemente alarmado
com seu entusiasmo incontido por bolos. Graduou-se em
Psicologia na University of
Virginia, com ênfase em
Como Disfarçar a Tela do
Computador na Última Fileira
da Sala para que Ninguém
Perceba que Você Está Subindo sua Fanfic. Foi criada à
base de muita purpurina,
queijo quente e amor. Confessa overposting de livros e
sobremesas nas redes sociais.
(Especial para O Hoje)

Emma Lord é autora de diversas obras de sucesso, 'Tweet Cute' foi seu livro de estreia

RESUMO de noVelaS
t
amor sem igual
Fernanda confessa para Pedro estar desconfiada que Tobias mandou matar Poderosa.
Fonseca diz acreditar que Bernardo vá até o enterro. Poderosa promete mandar um segurança para cuidar de Furacão. Peppe olha para ramiro
com ódio e parte para cima.
ele é contido. a mãe de Beto
chega ao enterro e acusa ramiro de ter chantageado seu
filho. Fernanda fica surpresa.
leandro liga e ameaça Poderosa. ela apresenta a casa de
ramiro para Furacão. Fonseca
percebe a presença de um homem disfarçado no enterro.

Mar do sertão
ismênia estranha ao ver o
calmante de deodora. Firmino
consegue vencer a partida
contra Vanclei. Vespertino se
surpreende com a presença
de Pajeú em seu quarto. deodora culpa Candoca pela piora
no estado do Coronel. Pajeú
leva Vespertino para José, que
insiste que ele se entregue à
polícia. laura entrega uma documentação para Tertulinho
que pode prejudicar José. Tertulinho exige que Floro Borromeu liberte Vespertino. deodora dopa o Coronel. latifa
pede a ajuda de Timbó para
atrapalhar duelo.

Cara e Coragem
Pat repreende rebeca e
exige que ela deponha contra
danilo. Fernanda não aceita
ajudar danilo a falar com rebeca. Pat vai embora e rebeca
relembra tudo o que descobriu
sobre o marido. duarte avisa
Jéssica que deixará o país. danilo invade o apartamento de
Moa para falar com rebeca.
armandinho se solidariza com
Pat. renan fala com anita e
descobre que Jéssica mentiu.
Gustavo encontra com duarte/Bob e não o deixa ir embora. alfredo consola Pat. Hugo
desaprova a ideia de andréa
de ajudar Moa.

Poliana Moça
Tânia provoca luísa, alegando que ela já superou Marcelo. luísa se sente mal; ela e
Glória falam sobre o luto. Poliana não consegue dormir e
lembra de momentos com
Éric. luísa fala para otto que
encontrou Tânia; ele fica preocupado. Poliana declara ao
Éric que ele podia estragar a
amizade de anos com Kessya;
ele pede desculpa e diz que
vai consertar tudo que fez.
Bandidos invadem o Cll e
roubam roupas para doação.
Éric e Poliana têm uma conversa séria e ela deseja terminar. roger visita Glória.

Travessia
Ciça ajuda Brisa e oferece
sua casa para ela morar e ter
como comprovar residência
fixa. os amigos de Brisa de
Vila isabel a ajudam a montar
o quarto. Gil aconselha ari a
aceitar o convite de Guerra
para se mudar para a casa
do empresário. laís marca
um almoço com Helô, escondida de Stenio. Helô fica sabendo por laís que Stenio
cuida dos interesses de oto.
Cotinha diz a Guida que Moretti está tirando ela do prumo. Joel avisa a Brisa que o
Juiz marcou a visita de Tonho
para o fim de semana.
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Dia azul
o Órion Complex real i z a n e s t a q u i n t a - f e i ra
(17), das 10h às 17h, uma
ação sobre o novembro
azul. o evento, gratuito
e aberto à população,
ocorre no hall entre as
recepções do centro clínico e contará com distribuição de informativos
e brindes, além de serviços ofertados pelo laboratório núcleo, como aferição de pressão e glicemia. Quando: quinta-feira
(17). onde: avenida Portugal, nº 1.148, Setor Marista - Goiânia. Horário:
das 10h às 17h.
Mostra literária
o itaú Cultural disponibiliza em: (livrosdeartista.itaucultural.org.br), a exposição
virtual ‘livros de artista na
Coleção’, reunindo parte da
produção desse estilo de obra
que tem o livro como suporte.
Com curadoria de Felipe Scovino e dos núcleos de artes

Órion Complex realiza hoje (17), das 10h
às 17h, uma ação sobre o Novembro Azul
Websérie goiana
a websérie ‘KaTaToniSCH’, do ator goiano Thiago Moura, com direção de
Vincent Glen Gielen e roberta otone, está sendo exibida até o dia 30 de novembro no YouTube ‘ator nômade’ (youtube.com/atornomade). São 48 episódios. do
terror à comédia, ‘KaTaToniSCH’ convida o espectador
a transitar, junto com o ator,
por diferentes sensações e
sentimentos inerentes à vida

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.

Governo de Goiás realiza evento com

experiência inédita no metaverso, em Goiânia
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi),
em parceria com o Centro
de Excelência em Inteligência
Artificial (Ceia) e a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), promove, nos dias 18 e 19 de
novembro, a Expo Metaverso,
em Goiânia. O evento presencial, com direito à experiência imersiva no metaverso, será realizado no auditório da Unialfa. O Governo de
Goiás é o único representante
do poder público no evento.
As inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas no site
expometaversobrasil.com. As
vagas são limitadas.
Organizada
pela
Meta4Chain e pela Associação Brasileira de Metaverso
(ABMeta), a Expo Metaverso
é pioneira no Brasil e terá
interface digital no Oni Verso,
o metaverso escolhido para
abrigar a versão digital do

Maiores do mundo

Expo Metaverso é um evento nacional e vai discutir oportunidades
no ecossistema do mundo virtual que replica a realidade
evento. As palestras de especialistas internacionais serão transmitidas diretamente
de Porto Alegre e no metaverso. Goiânia e outras nove
capitais brasileiras, mais seis
do Mercosul, participam
como cidades-satélites.
A Expo Metaverso vai discutir temas como web 3.0,
Inteligência Artificial, criptomoedas e metaverso com foco

nas oportunidades e soluções
deste mercado que não para
de crescer. “A pergunta não
é ‘se’ a sua área será impactada, mas sim ‘como’ e ‘por
quem’. Conhecer as perspectivas desse futuro digital (e o
metaverso é só uma parte
dele) é fundamental para ganhar protagonismo nesse processo”, diz Flavio Mayerhofer,
presidente da ABMeta.

A Expo Metaverso usa a
mesma tecnologia de metaverso de grandes eventos
globais, como SXSW e Futurecom, para desenhar um
ambiente que favoreça a
interação e estimule a criatividade. A ideia é ir além
de apresentar tendências e
promover conexões com
possibilidade real de geração de valor.
Com nomes reconhecidos
na área como Dan Burgar,
Thomas Hessler e Gene Kogan, a Expo Metaverso tem o
apoio de gigantes da tecnologia como Qualcomm, líder
mundial em inovações de tecnologia sem fio 3G, 4G e de
última geração há mais de
30 anos. Hoje, eles são pioneiros no caminho para o 5G
com uma nova era de produtos inteligentes que estão
revolucionando diversos setores, incluindo automotivo,
computação e IoT.

CELEBRIDADES
sentiu? saiba como Tom Brady está lidando com suposto
affair de Gisele Bündchen
Separada oficialmente de
Tom Brady há 19 dias, Gisele
Bündchen teria engatado um
novo affair com o professor
de jiu-jitsu Joaquim Valente;
os dois foram flagrados recentemente pelas ruas da Costa rica. o site americano ‘Page
Six’ revelou como o ex-marido
da modelo reagiu à aparição
do suposto casal. de acordo
com fontes do site, Tom ficou
magoado ao ver a ex-esposa
com o rapaz, visto que este
era um dos destinos favorito
do casal com os filhos. "Certamente, parece que Gisele
está se exibindo e mostrando
a Tom o que ele está perdendo", disse o informante, que
ainda completou: "eu tenho
que pensar que Gisele está
mandando uma mensagem
a Tom". (Matheus Queiroz,
Purepeople)
arthur aguiar pede ajuda aos
fãs que conquistou com o
'BBB' para abrir uma padaria
Vencedor do ‘BBB 22’, arthur aguiar surpreendeu o público por gostar de comer
muito pão, dando nome aos
seus fãs de ‘padaria’. recémseparado de Maíra Cardi, o

Murilo Huff e Maria Lina abrem o
jogo após affair pipocar na mídia e
ganham torcida do público
Murilo Huff e Maria
Lina estão vivendo um
romance? É o que afirma
a página ‘Gossip do Dia’,
no Instagram. De acordo
com a publicação, eles
estariam se conhecendo
melhor. O cantor sertanejo está solteiro desde
o término do affair com
uma médica, já a influenciadora, ganhou destaque após noivar com
Whindersson Nunes. No
entanto, os dois já vieram
a público para desmentir
o suposto affair. Maria
foi vista comentando um
emoji de olhinhos em
uma das publicações de
Murilo, mas garante que
tudo não passa de brincadeira. "Não, gente! Não

ator usou as redes sociais
nesta quarta-feira (16) para
perguntar aos seguidores sobre um novo empreendimento. Pensando em agradecer
ao apoio dos fãs e a torcida
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HORÓSCOPO
t
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.

Visuais e acervo do itaú Cultural, a mostra usa recursos
imersivos e interativos em
23 trabalhos de 16 artistas,
como Julio Plaza e augusto
de Campos, rosângela rennó, Brígida Baltar, Waltercio
Caldas, aline Motta, nuno
ramos, Marilá dardot e artur
Barrio – este, autor de ‘Caderno livro e uma extensão
no tempo’, que deram início
a esta coleção, em 1999.
onde: livrosdeartista.itaucultural.org.br.

n

tem nada disso (risos).
Nunca nem nos vimos
pessoalmente. Foi só uma
brincadeira", garantiu a
influenciadora. Em conversa com o ‘Purepeople’,
a assessoria de imprensa
de Murilo adotou o mesmo argumento de Maria.
"A informação não procede, inclusive, nunca se
encontraram pessoalmente", disse a equipe
do sertanejo, que é pai
do filho de Marília Mendonça. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

no reality show, que conquistou uma marca inédita em
patrocínio, arthur quer inaugurar uma padaria. "Seguinte,
quero perguntar uma coisa
para você que está assistindo

esse Storie. estou em uma
reunião aqui, olha, meu irmão
aqui. Vamos colocar em prática o nosso desejo da padaria. Trazer à existência essa
padaria e obviamente começando por São Paulo, né?",
começou o ator. (lara nascimento, Purepeople)
Galvão Bueno ficará de fora
da narração de jogos da
Copa do Mundo 2022 devido
à doença
Galvão Bueno foi internado
às vésperas da Copa do Mundo
2022 após contrair Covid-19.
nas redes sociais, o narrador
já mostrou que está em casa,
recuperado e pronto para trabalhar no Mundial. Porém, por
causa da doença, a estreia de
Galvão narrando a Copa do
Mundo não acontecerá no primeiro jogo. Vale lembrar que
esta é a última Copa do Mundo
de Galvão Bueno. após o fim
do Mundial, o narrador irá se
aposentar e se dedicar a outros
projetos. Por causa da Covid19, a viagem de Galvão ao Catar foi adiada para o fim desta
semana. no domingo, dia da
abertura da Copa do Mundo
2022 e do primeiro jogo do
Mundial, luís roberto irá substituir o narrador. (nathalia
duarte, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Busque dar uma atenção especial à sua rotina e à sua forma
de ser produtivo. Cuidar do seu
bem-estar e desenvolver atividades que o ajude a sair da rotina
são movimentos também muito
favoráveis. o ingresso de Mercúrio
e Vênus em Sagitário traz movimento para estudos e viagens.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
dedique o dia para promover
o seu bem-estar e desenvolver
os seus talentos. Foque no que
te traz felicidade. os sentimentos
por uma pessoa podem ficar mais
intensos, assim como o desejo
de receber amor. o momento traz
movimento para resoluções com
bens compartilhados.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com desafetos.
É um bom dia para cuidar da casa
e da sua vida íntima. o céu também recomenda que você cuide
de um imóvel. o ingresso de Mercúrio e Vênus em Sagitário vai
trazer um movimento favorável
para o relacionamento ou para
parcerias e contratos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
É um bom dia para se comunicar, principalmente para resolver
questões burocráticas ou que estejam relacionadas ao seu trabalho ou à sua rotina. evite a procrastinação. o ingresso de Mercúrio e Vênus em Sagitário vai
trazer oportunidades de trabalho
e reconhecimento.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
dedique o dia para avaliar a
sua situação financeira e a possibilidade de gerar melhorias, seja
na forma de administrar os trâmites financeiros, seja pela busca
de novas oportunidades de ganhos. o ingresso de Mercúrio e
Vênus em Sagitário vai trazer decisões para o setor amoroso.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
as suas necessidades pessoais
ficam em destaque, então analise
as suas posturas e também cuide
com a sua imagem. Busque ter
uma atitude positiva para trabalhar o seu desenvolvimento. o
ingresso de Mercúrio e Vênus em
Sagitário vai trazer um movimento
para a família.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o silêncio e a meditação podem ajudá-lo a refletir sobre os
próximos passos, assim como a
atender as experiências pelas
quais você vem passando. Hoje é
recomendável manter certa discrição. o ingresso de Mercúrio e
Vênus em Sagitário vai movimentar o meio social.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
dedique o dia para avaliar os
passos que devem ser dados em
relação a amizades ou projetos
que precisam de atitude para
acontecer. o ingresso de Mercúrio
e Vênus em Sagitário vai trazer
oportunidades de trabalho com
foco em ganhos materiais e também concretizar investimentos.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pede que você se organize em atividades que necessitam
de responsabilidades, principalmente envolverem chefe ou a sua
relação com figuras de autoridade.
o ingresso de Mercúrio e Vênus
traz um movimento importante
para o seu desenvolvimento.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a sua vida passará por uma
grande expansão, porém é preciso
ampliar a sua consciência, seja
por meio da busca de conhecimento, de uma filosofia de vida
ou de acesso cultural. o ingresso
de Mercúrio e Vênus em Sagitário
vai trazer um movimento sobre
seu entendimento espiritual.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pede avaliação dos seus
passos, no que se refere a investimentos e acertos de contas, contudo desapegue. o ingresso de
Mercúrio e Vênus em Sagitário
vai trazer movimento para amizades e o desenvolvimento de
ideias para projetos pessoais ou
profissionais.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia pede que você olhe para
o seu relacionamento e avalie os
passos que ambos precisam dar.
as necessidades do outro ficam
em destaque. o ingresso de Mercúrio e Vênus em Sagitário vai
trazer um movimento para o desenvolvimento das suas metas e
dos seus objetivos.
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Essência

Mês de atenção à Dislexia
Saiba mais sobre
as barreiras desse
transtorno que
afeta a
aprendizagem e
atinge cerca de
17% da
população
mundial
Elysia Cardoso
Atraso no desenvolvimento
da fala, dificuldade na compreensão de textos ou na forma
de se expressar, erros na soletração e ortografia; entre outros fatores, podem indicar a
presença de algum transtorno
do neurodesenvolvimento.
O mais conhecido dentre
eles, a dislexia, afeta habilidades básicas de leitura e linguagem, sendo considerado
um transtorno específico de
aprendizagem com sintomas
que prejudicam o avanço acadêmico dos estudantes. “É no
ambiente escolar que muitas
vezes, nota-se dificuldade no
desenvolvimento de algumas
tarefas básicas e, mesmo com
a ausência de fatores sensoriais
e motores, a busca por soluções
não pode ser negligenciada pelos pais. O diagnóstico precoce
é importante para proporcionar ao portador uma vida de
qualidade na vida emocional,
profissional e social”, destaca
a pediatra e professora do curso de Medicina da Unic Beira
Rio, Karinna Faro.

Normalmente classificados
como leve, moderado ou severo, os graus de dislexia,
apresentam características
semelhantes e afetam a leitura e escrita, atingindo por
vezes o campo oral. Celebridades como Lewis Hamilton,
Steve Jobs e Tom Cruise, estão
no grupo de 17% da população mundial que sofre ou sofreu algum grau de dislexia.
Em novembro, mais precisamente ontem (16), é celebrado o Dia Nacional de Atenção à Dislexia e a neuropediatra explica que muitas pessoas identificam os sinais
quando já adultas. Com o surgimento de casos e abordagem
do tema, os mais velhos têm
buscado os consultórios mé-

Dislexia afeta
habilidades básicas
de leitura e
linguagem, sendo
considerado um
transtorno especíﬁco
de aprendizagem

dicos e a confirmação surge.
“Na fase adulta, a identificação dos sinais é diferente.
Tendência para esconder problemas com a leitura e com a
escrita, dificuldade na gestão
do tempo e irritabilidade devem ser observados”, alerta.

Causas

As causas estão relacionadas a fatores genéticos, com
origem na alteração cromossômica, transmitida de forma
hereditária, estão relacionadas com fatores genéticos, desenvolvimento tardio do sistema nervoso central, problemas nas estruturas do cérebro
e comunicação pouco eficaz
entre alguns neurônios.
O cérebro do portador tem

dificuldades para associar os
sons às letras, comprometendo a junção interpretativa
das sílabas que gera a formação de palavras. A barreira
também se apresenta na associação entre os conceitos e
símbolos matemáticos interferindo na resolução de seus
significados. Como em qualquer ação do corpo humano,
os atos de ler e escrever percorrem vários caminhos no
cérebro. Esse percurso no cérebro do disléxico sofre desvios, gerando dificuldades.
Uma pesquisa desenvolvida
na Escócia, recentemente divulgada na revista científica
Nature Genetics, em outubro
deste ano, apresentou 42 variações genéticas que podem
estar ligadas à dislexia. Antes
desse trabalho, não havia evidências sobre os genes responsáveis pela condição. Com o
estudo, cerca de um terço dos
genes analisados (anteriormente já relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção -DHA) foram diretamente apontados como implicativos para
o desenvolvimento normal cerebral, levando a sintomas característicos da dislexia.

Diagnóstico

A tarefa de identificar a
condição é multidisciplinar
e envolve neuropediatra, psicopedagogo, fonoaudiólogo.
Além do teste e análise do
quadro clínico e histórico da
criança, são fontes de dados,
pais professores e demais pessoas que acompanham a rotina diária do possível portador. (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-

'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' é um filme dirigido por Ryan Coogler com Letitia Wright, Angela Bassett 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
Pessoas negras
ocupam apenas
4,7% do quadro de
executivos nas
empresas

Empreendedores negros chegam a
52% à frente de negócios no Brasil
Estados como Amazonas e Acre, por
exemplo, o total de
empreendedores
negros chega a 84%
Rodrigo Melo
Márcio Flávio Reis, de 56
anos, se considera uma pessoa
que “venceu na vida”. Ainda
menino, perdeu o pai, o que
o levou a começar a trabalhar
aos 11 anos como entregador
de farmácia. De lá para cá fez
um pouco de tudo até se tornar gerente regional de uma
loja de departamentos por 28
anos. Para ele, empreender é
um desafio, ainda mais em
um país que entrega poucas
oportunidades de trabalho
para pessoas negras.
Após se aposentar, com 50
anos, foi apresentado por um
amigo a uma rede especializada em colchões e estofados.
Foi naquele momento que resolveu empreender e se tornar
dono do seu próprio negócio.
“Não temos mais horário
fixo e é preciso estudar muito.
O lado bom é que o empreendedorismo abre a mente e permite recomeçar do zero. Ao
mesmo tempo que é desafiador, também é muito gratificante”, diz o empreendedor.
Segundo o Atlas dos Pequenos Negócios 2022, relatório divulgado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), no quarto trimestre de
2021, cerca de 52% de donos
de negócio se auto classificavam como negros (soma de
pretos e pardos).
A proporção desses empreendedores é significativamente maior nas regiões Norte e Nordeste em comparação
com Sudeste e Sul. Estados
como Amazonas e Acre, por
exemplo, o total chega a 84%,
enquanto em Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, eles são
em 15%.
A baiana Clara Ferreira,
48 anos, cresceu em Salvador
e trabalha como geógrafa na
área de meio ambiente e geoprocessamento. Com medo de
ser demitida por conta da privatização, abriu uma franquia

sidade de estudar. O estudo
me proporcionou ter uma boa
colocação no mercado e trilhar
um caminho de crescimento”,
relata a empreendedora.

Negros ocupam
menos de 5% dos
cargos executivos

de cosméticos, segmento pelo
qual é interessada como consumidora desde criança. Ela
explica que como mulher, preta e periférica, sofreu na pele
todas as mazelas que a condição coloca às brasileiras.
“Só me dei conta disso recentemente e agora consigo
fazer uma reflexão maior sobre o que vivi. Cresci num

bairro da periferia e crédito
todo o meu crescimento aos
estudos. Sempre fui muito aplicada e contei com pais que
me apoiaram nesse sentido.
Principalmente a minha mãe,
que era professora e criou em
casa um ambiente de aprendizagem constante e incentivou tanto a mim, quanto aos
meus irmãos, sobre a neces-

Segundo um levantamento
do Instituto Ethos, pessoas
negras ocupam apenas 4,7%
do quadro de executivos nas
empresas. O dado mostra que
o número desses profissionais
em cargos de liderança ainda
está muito longe do ideal.
Para Deives Rezende Filho,
especialista em ética, diversidade e inclusão, a falta de
lideranças negras dentro das
empresas faz com que o avanço das pautas raciais nas organizações seja mais lento.
"Muito mais do que apenas
falar sobre termos que não
devem ser utilizados e/ou condutas que não são toleradas
(o que também é, de fato, importante), é preciso rever as
políticas de contratação,
quem são as pessoas promovidas dentro da estrutura organizacional, a retenção de
colaboradoras e colaboradores negros e a saúde mental
daqueles que ali ocupam", argumenta o especialista.

Por isso, empreender foi
a chance que Jairo Rocha, de
37 anos, encontrou para virar
a chave na sua vida financeira. No último semestre da
graduação em música, Jairo
resolveu investir em duas
unidades de uma rede pioneira em bolos caseiros. Ele
relata que o começo da jornada não foi tão fácil.
“Eu morava em Ribeirão
Preto, interior de São Paulo,
mas, quando tomei a decisão
de ser franqueado, mudei para
Campinas. Esbarrei em muitas
dificuldades burocráticas no
início, mas como sou de uma
família empreendedora, já sabia qual o caminho que tinha
pela frente”, relata Jairo.
Com a vida tomando outros rumos, o empreendedorismo levou Jairo a cursar outra graduação, desta vez de
administração, na qual já está
concluindo o último semestre.
“Ter meu negócio me fez
ver o que realmente gosto:
acompanhar uma empresa
ganhando forma e mudando
para melhor. Por precisar entender mais sobre minhas lojas, comecei a fazer administração e me encontrei cada
vez mais no que faço”, finalizou o proprietário. (Especial
para O Hoje)

