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Saneago mais que triplica os investimentos no terceiro trimestre
A assinatura de novos contratos e as ordens de serviço iniciadas ainda no primeiro trimestre deste ano contribuíram

para alavancar os investimentos da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) no terceiro trimestre deste ano. Entre julho e

setembro deste ano, incluindo a rede de
água, sistemas de esgoto , a Saneago investiu R$ 162,758 milhões. Econômica 4
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Goiás atinge a menor
taxa de desemprego
dos últimos 8 anos
Fabrizio Caldeira landim

Governo goiano quer
aumentar carga
tributária sobre o agro
Opinião 3

Goiás atingiu o menor patamar da taxa de
desocupação desde 2014. De acordo com o levantamento, o Estado possuía 6,1% de desocupados no terceiro trimestre de 2022, o que
significa um total de 246 mil pessoas em
busca de emprego. O número é o menor re-

gistrado em oito anos e confirma o bom momento da economia goiana. O setor de comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas empregou sozinho 796 mil pessoas no terceiro trimestre de 2022, ou seja,
21,1% dos trabalhadores goianos. Economia 4

Bolsonaro é
atendido em
hospital do DF

De acordo com fontes do Gabinete de Segurança Institucional,
o chefe do Executivo sentiu fortes dores na região abdominal
e passou por exames. O diagnóstico atual é de uma nova
hérnia na cicatriz da cirurgia,
que foi realizada em 2019.
Política 6

Caiado cancela
viagem para
manter base
O governador Ronaldo Caiado
(UB) e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, cancelaram viagens internacionais para acompanhar de perto a votação que
prevê a taxação do agronegócio.
Política 2

dirCeu Cardoso Gonçalves

a eleição e
os poderes no
olho do furacão
Opinião 3

MEI terá que emitir nota ﬁscal eletrônica em 2023
A obrigatoriedade passa a valer a partir do dia 03 de
abril de 2023. A medida foi necessária devido à mudança no cronograma de desenvolvimento para ins-

Dona Iris tem
melhora após
internação

tituir o padrão nacional para emissões de NFS-E. Em
Goiás são 645 mil microempreendedores individuais
o que representa 3,5% de todo o Brasil. Cidades 11

Leia nas CoLunas

t

Essência

Xadrez: Bivar apoia reeleição
de Arthur Lira e oposição pontual ao governo Lula

Política 2

A ex-deputada federal Íris de
Araújo (MDB), de 79 anos, foi internada na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

esplanada: Nem assumiu, e
Lula já provoca duras crises
de articulação

Política 2

Política 6

Vila NoVa teNta
fechar temporada
com título

Jurídica: TRF1 admite capita-

No Serra Dourada, o time comandado pelo técnico Allan
Aal encara o Paysandu, no jogo
de volta da Copa Verde, e busca
a conquista inédita. Esportes 7

lização de juros desde que expressamente pactuada

Cidades 10

Vila Cora Coralina

ganha murais de grafite
de artistas goianos

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Com cores vivas e traços bem definidos,
as obras fazem parte do projeto piloto ‘A
Vila é nossa’, que tem o objetivo de promover a utilização do espaço. Essência 15

Mudança do nome
da Av. Castelo
Branco é sancionada

Política 6

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Bivar apoia reeleição de Arthur Lira
e oposição pontual ao governo Lula
Ex-deputada está no Hospital Albert Einsten, em Goiânia

Dona Iris
apresenta
melhoras após
internação
A ex-deputada federal Íris de Araújo (MDB), de 79
anos, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.
Ela é viúva do ex-governador e ex-prefeito, Iris Rezende
Machado (MDB). Íris teria apresentado um quadro de
infecção bacteriana nos rins (pielonefrite) que evoluiu
para síndrome aguda respiratória adulta (Sara). A assessoria de Dona Íris, como ela é mais conhecida, não
deu detalhes a respeito do caso.
A filha da ex-primeira dama de Goiânia, Ana Paula Rezende, disse, ao G1, que ela teve melhora. “Hoje ela teve
pequenos sinais de melhora. Estamos confiantes de que
vai dar tudo certo. Com muita fé”, disse Ana Paula. A internação de Dona Íris ocorre apenas oito dias após a missa de
um ano de falecimento de Iris Rezende. Ela também participou, um dia antes da inauguração de um busto de Iris
Rezende na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
Iris Rezende, ex-governador e marido de Dona Iris,
morreu em 9 de novembro de 2021, aos 87 anos. O político foi internado no dia 6 de agosto deste ano, após
sentir fortes dores de cabeça e, no mesmo dia, passou
por um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça.
O gestor consolidou carreira política a partir dos 25
anos, no ano de 1959, quando foi eleito vereador pela Capital. Encerrou sua carreira política no final de 2020, em
dezembro, após concluir o quarto mandato como prefeito
de Goiânia. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Em conversa com a coluna Xadrez nesta sextafeira (18), o presidente nacional do União Brasil e
deputado federal por Pernambuco, Luciano Bivar
esclarece sobre a reação de uma ala do partido rechaçando a ideia de alinhamento da legenda ao PT.
“Desde a campanha do segundo turno, minha
posição foi em defesa da candidatura do presidente
Lula por entender que ela resgataria os valores democráticos e o equilíbrio entre os poderes. Estes
princípios são caros para o União Brasil, principalmente a liberdade democrática”. Para ele, ao dialogar
com as lideranças de esquerda, não significa alinhamento automático. “Vamos continuar atuando
em defesa dos interesses do país pontualmente,
sem formalizar bloco de apoio”. Bivar lembrou que
a fusão entre o DEM e PSL foi a partir de muita discussão com o propósito de fortalecer a democracia
do país, seus valores éticos, moral, livre iniciativa
privada e a defesa do empreendedorismo. Quanto
à reunião de quarta-feira (16), em Brasília, ficou
acertado o apoio do UB à recondução de Arthur
Lira no comando da Câmara. As principais lideranças
da sigla participaram, entre elas o próprio Bivar, o
governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ACM Neto,
entre outros; do lado do PP, Arthur Lira e Ciro Nogueira. Bivar tem
atuado para que
o judiciário, legislativo e executivo,
reequilibrem a
harmonia para
o país voltar a
crescer e diminuir as desigualdades sociais.

UB e PP federados

A reunião entre os caciques do União Brasil e PP
também ficou acertado, formalizar uma federação partidária entre as siglas assim que a nova legislatura for
instalada. Bivar é gestor de um capital político que
reúne 4 governadores, 10 senadores e 59 deputados
federais eleitos. Efetivando a federação entre PP (47
deputados federais e 6 senadores) e UB, passa a ser um
‘blocão’ que desequilibra qualquer votação.

xadrez@ohoje.com.br

Aposta em Vilmarzinho

Se depender do entusiasmo
e apoio do deputado estadual
eleito por Aparecida, Veter Martins (Patriota), o prefeito do município, Vilmar Mariano (Vilmarzinho) será reeleito em 2024.
Essa foi a impressão que os presentes tiveram durante a premiação dos Melhores do Esporte,
na quinta-feira (17). “Vilmar Mariano vai fazer muito mais pelo
esporte durante seis anos e nove
meses de governo”.

Adriano Costa

Foi eleito para comandar o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás
(Sinpol-Go) para os próximos dois,
o professor e delegado de polícia de
primeira classe, Adriano Costa. Ele
é um dos mais promissores quadros
da Polícia Civil goiana e também
diretor da Adepol brasileira.

Hildo X Dr. Lucas

Mal terminou o embate eleitoral
para majoritária e proporcional,
vencedores e derrotados começam
articulações para a disputa para
prefeito e vereador em 2024. Em
Águas Lindas, Entorno do Distrito
Federal, a tida como certa, a disputa
entre o atual prefeito, Dr. Lucas e
o ex-prefeito, Hildo do Candango.

Barrados na porta

Os deputados federais goianos,
Glaustin da Fokus (PSC) e Adriano
do Baldy (PP), passaram por um
constrangimento nesta sexta-feira
(18) no evento promovido pela
Apex-Brasil em Goiânia. A solenidade era para formalizar a instalação de uma unidade na Capital, mas Glaustin e Adriano foram
barrados na recepção por uma
atendente. Detalhe: Adriano do
Baldy foi o autor do pedido para
instalar o escritório em Goiás.
(Especial para O Hoje)

Caiado e Lissauer cancelam
viagens para acompanhar taxação
Denise Xavier

Lideranças divergem sobre a
necessidade de implementação da
taxação do agronegócio. Governador
levou a melhor na primeira queda de
braço sobre o assunto na Alego
Felipe Cardoso
O governador Ronaldo
Caiado (União Brasil) e o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, cancelaram viagens internacionais que fariam neste final de semana
para acompanhar de perto a
votação que prevê a taxação
do agronegócio. Caiado tinha
como destino a Europa onde
se encontraria com a primeira-dama, Gracinha Caiado,
que já se encontra na região.
Lissauer, por sua vez, tinha
como destino Buenos Aires,
capital da Argentina. O afastamento do presidente do Legislativo chegou a ser aprovado durante sessão ordinária
da última quinta-feira, 17. As
decisões foram tomadas a partir do clima tenso que se instalou no Legislativo goiano
com a chegada dos projetos
que preveem a taxação do
agronegócio e a criação de um
Fundo de Investimento em Infraestrutura (Fundeinfra).
Na quinta-feira (17/11), as
matérias foram apreciadas
em primeira fase de discussão

e votação. O governador, que
possui maioria governista, levou a melhor. Foram 22 votos
favoráveis e 16 contrários ao
texto. A taxa pode chegar até
1,65% e é optativa. Porém,
aqueles que recebem benefícios fiscais e optarem por não
pagar perderão a benesse.
Caiado e Lissauer sempre
trabalharam conjuntamente,
agora, no entanto, estão em
lados opostos em relação à
matéria. O governador argumenta que o Fundeinfra surge
da necessidade de manter e
ampliar os investimentos na
infraestrutura do estado em
momento de queda brusca
na arrecadação com a alteração na alíquota de ICMS
dos combustíveis.
“É algo que está sendo, em
um primeiro momento, recebido como contribuição e imediatamente será transferido
para o setor em rodovias,
pontes, viadutos, aquilo que
é necessário nessa área. Agora, não querer contribuir para
ele mesmo? Não contribuir
para ter rodovia asfaltada na
porta dele, para ter ponte
onde ele possa atravessar? O

Clíma de tensão deve pautar encontro da próxima terça-feira na Assembleia Legislativa
dinheiro sai do agro e volta
para o agro em forma de rodovia”, disse o governador.
E rememorou: “Em 2019,
quando peguei o estado em
crise fiscal, para aprovar o
RRF [Regime de Recuperação
Fiscal] exigiram de nós que
tratássemos em 14,25% o
aposentado que recebia salário. Essa foi a condição
para que Goiás deixasse de
pagar R$ 3 bilhões [de dívida] por ano para o governo
federal e passasse a pagar
R$ 480 milhões. Durante todos esses anos, eu venho segurando essa conta. Será que
nesse momento em que enfrentamos mais uma crise,
uma queda de R$ 5 bilhões

na arrecadação do Estado,
na única hora em que o setor
foi solicitado, uma contribuição que não vai passar
de 1,65% é motivo para tanta
inquietude?”, questionou.
Já o presidente do Legislativo diz o contrário. Durante a sessão que terminou
com a aprovação dos projetos, Lissauer discursou aos
deputados e agropecuaristas
que acompanhavam a reunião: “Essas pessoas que não
tem medo de arriscar e estão aqui hoje porque estão
preocupadas com o futuro.
Não é fácil produzir grãos,
gerar renda, gerar divisas.
Vocês estão aqui porque estão com o coração doendo.

Será que nós [deputados]
vamos atrapalhar?”, perguntou o presidente.
Lissauer Vieira acrescentou ainda que contribuiu de
forma decisiva para aprovar
outras medidas com o objetivo de equilibrar as finanças
do estado e pediu apoio aos
demais deputados pela rejeição dos projetos em discussão.
“Vamos botar a mão na consciência. Nos ajudem. Eu peço
misericórdia a vocês. Todos
têm ligação com as pessoas
do campo. Estou saindo daqui
hoje extremamente triste”,
lamentou ao perceber que o
governo juntava maioria para
aprovação das propostas. (Especial para O Hoje)
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A eleição e os poderes
no olho do furacão
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves
Vivemos mais um momento crítico da nacionalidade. Uma parcela da população não concorda com os resultados da eleição presidencial
– onde Lula venceu Bolsonaro por 1,8% dos
votos – e protesta em busca de esclarecimento
a duvidas lançadas sobre o processo eleitoral e
reparação do que estiver errado. Nem as graves
medidas determinadas pelo ministro Alexandre
de Moraes têm sido suficientes para desmobilizar
os protestos; os caminhoneiros, que mantém
vigília em mais de 60 pontos do território nacional, pelo que se informa, preparam uma
nova greve que, dependendo do número de adesões e duração, poderá provocar o desabastecimento e pesadas perdas à economia, além do
desconforto e riscos à população.
A discordância levou as instituições ao olho
do furacão. Mais do que a atuação do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral,
este momento exige o empenho dos chamados
Poderes da República “independentes e harmônicos entre si”, como reza o artigo 2º da Constituição, para acionarem os “pesos e contrapesos”
e modular o problema. O Legislativo (Senado e
Câmara dos Deputados) têm de agir com toda
pressa em busca de soluções e, inclusive, contestar
e apurar responsabilidades ou referendar e legitimar as ações do Judiciário. Nisso se inclui os
parlamentares não se furtarem à apreciação das
centenas de pedidos de impeachment de ministros
das cortes superiores e do presidente da República,
todos engavetados. O Executivo, nesse cas o não
tem o que fazer, pois seu titular e parte interessada;
mas deve se manter atento para que suas atribuições não sejam usurpadas. Finalmente, o Judiciário deve se ater à condição de guardião da
Constituição e, quando provocado, dirimir dúvidas,
sem qualquer novação legal ou normativa.
A crise que leva às manifestações – hoje na
porta dos quartéis como pedido de socorro – decorre de um problema estrutural. Quando surgiram os questionamentos sobre a segurança
das urnas eletrônicas, segundo os manifestantes,
os ministros que dirigiam o TSE atuaram politi-

camente para evitar a criação de salvaguardas
auditáveis, especialmente o voto impresso. E –
para o bem ou para o mal – são eles próprios os
encarregados de apurar e julgar as questões relacionadas ao pleito. E ganham visibilidade maior
no processo em razão da conhecida omissão do
Legislativo, onde muitos dos deputados e senadores são processados no STF e, segundo a crença
geral, estariam acovardados e, por isso, abrem
mão de importante4s prerrogativas.
Some-se a todo o problema já existente, entre
eles o relatório da auditoria das urnas pelos
técnicos das Forças Armadas, que aconselham
algumas providências de segurança, o pedido
de anulação do resultado da eleição apresentado
pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Todos
os questionamentos exigem resposta e esclarecimentos plausíveis. Não fossem os encarregados
de administrar as urnas e o processo de apuração,
os ministros não estariam hoje vivendo o trauma
de ter de julgar e – como gestores – defender o
processo. Apenas o julgariam, como fazem em
todos os processos onde atuam. A corte não
precisaria ter sacrificado o ministro Alexandre
de Moraes, transformando-o em no ponta-delança administrador da contenda.
O País está em pré convulsão e exige a urgente
ação e o equilíbrio dos poderes constituídos.
Não se pode esperar o caos para depois adotar
providências que, então, terão de ser mais enérgicas e poderão até custar o preço da perda da
democracia que construímos a duras penas ao
longo das últimas quatro décadas. Deputados e
senadores (todos eleitos pelo povo) têm o dever
de atuar para dirimir
as dúvidas e pendências. Os que se sentirem
constrangidos, impedidos ou desconfortáveis
por responderem a processos no STF têm uma
única opção digna: licenciarem-se e deixar
Tenente Dirceu Cardoso
o posto para seus suGonçalves é dirigente da
plentes decidirem. Se
ASPOMIL
omitirem, jamais...

OPiniãO
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CARTA DO LEITOR

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de mulheres mortas simplesmente por
serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa. Não quero virar estatística. Essas mortes
completamente evitáveis se tornam uma lição
para mim, que é a de que minha mulher não é
minha propriedade. Ficaria muito triste se nos
separássemos, mas matá-la por não querer que
ninguém mais a tenha, seria um absurdo. Uma
pena que esses assassinos não pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

CONTA PONTO

{

Preparamos uma
programação
especial para nossos
convidados, com
temas atuais e que,
certamente, vão
enriquecer o
trabalho de todos,
no dia a dia das
instituições de saúde
Milena Castro, da MED ULTRASSOM,
empresa organizadora do evento
Summit Healthcare IT. Para ampliar
a participação de profissionais de TI,
de Engenharia Clínica, corpo clínico
e gestores no desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento de projetos tecnológicos em Goiás e Distrito
Federal, Goiânia receberá nos dias
18 e 19 de novembro o Summit
Healthcare IT. Serão 2 dias de conteúdo sobre implantação de projetos, desafios e casos de sucesso em
instituições de pequeno, médio e
grande portes, visando melhorar resultados e avaliar os recursos tecnológicos e a segurança da informação
na jornada do paciente, por meio do
controle e automação de processos.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o presidente Jair bolsonaro (Pl) foi atendido no Hospital das Forças armadas na
noite desta quinta-feira (17), em brasília
(dF). de acordo com fontes do Gabinete
de segurança institucional, o chefe do
executivo sentiu fortes dores na região
abdominal e está realizando exames. o
diagnóstico atual é de uma nova hérnia
na cicatriz da cirurgia, que foi realizada
em 2019. uma nova cirurgia para o tratamento ainda é avaliada. “melhoras Presidente deus no comando”
Ildes Castro

M

@ohoje
Cerca de 240 veículos de manifestantes
que protestavam em frente ao Quartel
General do exército, em brasília, foram
multados pelo departamento de Trânsito
do distrito Federal (detran-dF) nesta semana. “Canalhas”
Sol Aves Nascimento
(@viagem_pra_algum_lugar)

N

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

Governo quer aumentar
carga tributária sobre o agro
Fabrizio Caldeira Landim
Aprovado em primeira instância na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), o
projeto de lei nº 10803/22 visa criar o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), dentro
da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), com dotação de autonomia administrativa, financeira e contábil, para captar
recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do Estado de Goiás. Segue para segunda
votação na próxima semana.
Como uma das fontes de recursos do Fundeinfra, o governo goiano pretende cobrar um
percentual de 1,65% sobre operações com mercadorias a serem discriminadas na legislação
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) ou por unidade de medida adotada na comercialização da mercadoria. O fato
ocorre sob o argumento de que o Estado vai
perder cerca de R$ 4 bilhões ao ano em arrecadação com mudanças realizadas por lei complementar do governo federal, que alterou as
alíquotas do ICMS dos combustíveis
A proposta indica que tais mercadorias seriam
decorrentes de operações de aquisições internas
de produtos agrícolas sujeitos à substituição tributária pelas operações anteriores, destinadas
aos contribuintes detentores de termos de credenciamento que realizem operações diretas de
exportação ou com fim específico para exportação.

Presidente

Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

A contribuição proposta pelo Estado não terá incidência em toda a produção agropecuária. Ou
seja, serão contribuintes do Fundeinfra os produtores de milho, soja, cana de açúcar, carnes e minérios, os dois últimos somente para exportação.
O projeto de lei pretende inserir o artigo 38A no Código Tributário do Estado (CTE) criando
uma condição para quem realiza operações de
exportação direta ou com fim específico de exportação. Neste caso, a norma imporá ao contribuinte exportador o pagamento antecipado
do ICMS nesta exportação, mediante a devolução
do imposto pago em forma de crédito, caso comprove-se sua efetiva exportação.
Caso o contribuinte não queira se submeter
ao pagamento do ICMS antecipado, ele poderá
optar pelo pagamento do percentual de 1,65%
de contribuição destinado ao Fundeinfra, desde
que celebre um termo de credenciamento com
a Secretaria de Economia. É fato que, caso seja
aprovado o PL, vai impactar as pessoas que
empreendem e trabalham num setor vital
para a economia goiana, como é o agronegócio. E não há dúvidas
de que os reflexos dessa tributação irão cheFabrizio Caldeira Landim
gar também até o coné Advogado e consultor
sumidor final.
jurídico tributário

R$ 2,50
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Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

O Estado possuía 6,1% de desocupados no 3º trimestre de 2022

Goiás atinge
menor taxa de
desemprego
desde 2014
Vinicius Marques
Goiás atingiu o menor patamar da taxa de desocupação
desde o 4º trimestre de 2014, aponta a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o levantamento, o Estado possuía 6,1%
de desocupados no terceiro trimestre de 2022, o que significa um total de 246 mil pessoas em busca de emprego.
O número é o menor registrado em oito anos e confirma
o bom momento da economia goiana.
Quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, a queda no índice de desocupação em Goiás foi
de 3,9%. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda foi de 0,7%. O secretário-geral de
Governo, Adriano da Rocha Lima, associou o resultado
a medidas implementadas para qualificação de mãode-obra. “Dentre as ações do governo, podemos ressaltar
os investimentos na capacitação profissional, com a
oferta de cursos profissionalizantes nos Colégios Tecnológicos (Cotecs), e de cursos de tecnologia e inovação
nas Escolas do Futuro (EFGs)”, explicou.
Em relação à população empregada, a PNAD destaca
que o setor de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas empregou sozinho 796 mil pessoas
no terceiro trimestre de 2022, ou seja, 21,1% dos trabalhadores goianos. O segundo grupo que mais empregou
foi o da administração pública, defesa, seguridade social,
educação, saúde humana e serviços sociais, com 588
mil pessoas ou 15,6% do total. Em terceiro, está o grupo
da indústria, que empregou 475 mil pessoas período, o
que representa 12,6% dos trabalhadores goianos.
Rendimento em alta
O rendimento médio do trabalhador goiano passou
de R$ 2.486 no segundo trimestre de 2022 para R$ 2.646
no 3° trimestre, o que configura o maior valor desde o
primeiro trimestre de 2019 (era R$ 2.649). O avanço
desse indicador em termos relativos foi de 6,4% na
comparação com o trimestre anterior, o que representa
o maior crescimento desde 2012; e de 4,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
O governador Ronaldo Caiado destacou que “o emprego é a maior política social que existe no mundo”.
Desde que iniciou sua gestão, comandou a realização de
11 edições do Feirão do Emprego, por meio da Secretaria
da Retomada. “Muitas vezes as pessoas ficam perambulando por aí, sem ter orientação. E com feirão nós proporcionamos as chances de a pessoa ter seu próprio
emprego e seu salário”, afirmou. Desde 2019, foram
realizadas 10 edições em nove municípios goianos, com
32 mil atendimentos, desde o cadastramento de currículos
até entrevistas e contratações. (Especial para O Hoje)

BC adia em seis
meses exigência
de capital para
grandes ﬁntechs
O aumento de capital prudencial (reservas que garantem a segurança financeira) das fintechs de maior porte
foi adiada em seis meses. O Banco Central (BC) publicou
hoje (18) resolução que transfere o cumprimento das
exigências de 1º de janeiro para 1º de julho.
Em nota, o BC explicou que o adiamento dará tempo
para as fintechs (startups do setor financeiro) ajustarem
os sistemas de gestão, de prestação de informação e
fazerem as mudanças necessárias. “O desenvolvimento e
os ajustes necessários em sistemas de gestão e geração de
informações prudenciais pelas instituições reguladas demandarão maior prazo de adaptação que o inicialmente
indicado pelo regulador”, justificou o BC no texto.
Anunciadas em março deste ano, as novas regras, na
prática, igualam o funcionamento das fintechs ao dos bancos
comerciais. Com a expansão do segmento, várias fintechs
criaram subsidiárias que passaram a oferecer serviços semelhantes aos dos bancos, como carteiras digitais, mas sem
os mesmos padrões de segurança e de avaliação de risco.

Saneago mais que triplica seus
investimentos no 3º trimestre
A assinatura de novos contratos e as ordens de serviço iniciadas ainda no primeiro
trimestre deste ano contribuíram para alavancar vigorosamente os investimentos da
Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) no terceiro trimestre deste ano, segundo relatório
que acompanha a divulgação do demonstrativo financeiro da companhia no período.
Entre julho e setembro deste ano, incluindo
a rede de água, sistemas de esgoto e outras
iniciativas destinadas a dar suporte à operação da companhia em sua área de concessão, a Saneago investiu R$ 162,758 milhões, num salto de 266,84% em relação
aos R$ 44,367 milhões investidos no terceiro
trimestre do ano passado.
Entre um trimestre e outro, o investimento adicional realizado pela concessionária alcançou algo como R$ 118,391 milhões, respondendo por quase 72,2% do
incremento acumulado pelos investimentos
totais ao longo dos nove meses iniciais
deste ano. Na verdade, o trimestre analisado
concentrou em torno de 56,2% de todo o
valor investido até setembro deste ano,
que somou perto de R$ 289,638 milhões,
crescendo 130,59%. Nos mesmos nove meses de 2021, a companhia havia desembolsado perto de R$ 125,607 milhões.
Os sistemas de abastecimento de água
receberam 40,56% dos investimentos reali-
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2 Proporcionalmente, a receita líquida chegou a apresentar uma variação ligeiramente inferior àquela observada para o total de custos e
despesas ao longo dos primeiros três trimestres deste
ano. Mas, em valores absolutos, o aumento na ponta
do faturamento superou o
incremento anotado pelo custo dos serviços prestados e
pelas despesas gerais.
2 Considerando o acumulado entre janeiro e setembro,
a receita líquida avançou de
R$ 1,817 bilhão para R$ 2,043
bilhões, numa variação de
12,46%, correspondendo a
um acréscimo de R$ 226,460
milhões. Custos e despesas,
somados, passaram de praticamente R$ 1,455 bilhão para
R$ 1,653 bilhão, o que correspondeu a um avanço nominal de 13,63% ou R$
198,295 milhões a mais.
2 A elevação de 24,74% na
folha de pessoal respondeu
por quase todo o incremento
observado nas despesas, com
os gastos naquela área avançando de R$ 775,987 milhões
para R$ 968,004 milhões –
quer dizer, R$ 192,017 milhões
a mais. Esse incremento foi
determinado em boa medida
pelas indenizações pagas pela
empresa aos funcionários que
aderirem ao plano de demissão voluntária (PDV), que somaram qualquer coisa ao redor de R$ 142,215 milhões, de
acordo com a companhia.

zados no terceiro trimestre deste ano, algo
como R$ 66,021 milhões, nada menos do
que 310,91% acima dos R$ 16,067 milhões
investidos em igual período do ano passado.
No acumulado entre janeiro e setembro, os
investimentos naquela área experimentaram
elevação de 139,43%, saindo de R$ 55,742
milhões para R$ 133,463 milhões. Na rede
de esgoto, a Saneago investiu R$ 39,448 milhões no terceiro trimestre deste ano, acumulando um total de R$ 69,425 milhões em
nove meses, saindo respectivamente de R$
13,170 milhões e R$ 41,212 milhões nos mesmos períodos de 2021, com altas de 199,53%
e de 68,46% na mesma ordem.

Outros investimentos

No grupo “outros”, os investimentos contemplaram o arrendamento de veículos,
num total de R$ 40,672 milhões, e compra
de caminhões e retroescavadeiras, com mais
R$ 20,365 milhões investidos. Em nove meses,
esse tipo de investimento experimentou alta
de 202,76%, subindo de R$ 28,653 milhões
entre janeiro e setembro do ano passado
para R$ R$ 86,750 milhões em intervalo
idêntico deste ano. O desempenho financeiro
da companhia contribuiu para dar sustentação a metas mais ambiciosas para o investimento, que já supera a meta inicialmente
fixada em pouco mais de R$ 211,19 milhões.

2 Adicionalmente, a concessionária contratou mais
209 empregados neste ano,
a um custo mensal médio de
R$ 2,812 milhões, “valor ainda condizente com a economia mensal estimada em R$
10,769 milhões” com o PDV.
2 O impacto foi amenizado
pela redução de 32,06% nas
despesas tributárias, que encolheram de R$ 21,406 milhões
para R$ 14,453 milhões nos
nove meses iniciais deste ano.
A queda, na versão da empresa, está relacionada a mudanças no Código Tributário
Municipal de Goiânia ocorridas neste ano. Durante o processo, a taxa de regulação deixou de ser regulamentada, o
que impediu sua cobrança
pela Agência de Regulação.
2 O custo da energia elétrica, considerando os três
primeiros trimestres de cada
ano, aumentou em quase
19%, avançando de R$
170,069 milhões para R$
202,365 milhões em função
da bandeira vermelha que
vigorou entre 2021 e meados
de abril deste ano. Além disso,
a tarifa de energia havia sido
reajustada em 14,21% em outubro do ano passado. Mas,
no terceiro trimestre, esse
custo experimentou baixa de
8,37%, para R$ 56,433 milhões
frente a R$ 61,586 milhões
em 2021. Conforme a companhia, no final do mês de
julho foi sancionada Lei Complementar 194/2022 que li-

mitou a cobrança do ICMS
na energia em 17%. Anteriormente a alíquota praticada era de 29%”.
2 O resultado da conta financeira saiu de um “prejuízo” de R$ 12,002 milhões entre janeiro e setembro de
2021 para um ganho de R$
7,599 milhões, o que ajudou
a melhorar o lucro líquido
do período. Comparado ao
mesmo período do ano passado, o resultado líquido
avançou 15,89%, saindo de
R$ 248,498 milhões para R$
287,993 milhões.
2 O resultado antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla
em inglês) ajustado, quer dizer, descontados fatores que
não influenciam o fluxo de
caixa, aumentou 12,84%, de
R$ 543,201 milhões para R$
612,956 milhões, com a margem líquida (Ebtida sobre receita líquida) mantendo-se
em torno de 30,0%.
2 A dívida líquida foi reduzida
de R$ 448,496 milhões no primeiro trimestre deste ano para
R$ 370,795 milhões no terceiro
trimestre, baixando 17,32%.
Comparada a 2020, quando havia atingido R$ 797,350 milhões,
a divida já encolheu 53,5%. O
saldo da dívida passou a responder por metade do Ebitda
ajustado, no acumulado em 12
meses. Em 2020, a dívida havia
superado a geração de caixa
operacional em 10%. (Especial
para O Hoje)

Indústria tem desempenho
negativo em outubro, diz CNI
O desempenho da indústria foi negativo na passagem
de setembro para outubro,
com queda da atividade, do
emprego e da utilização da
capacidade instalada. Os dados são da pesquisa Sondagem Industrial, divulgada na
sexta-feira (18), em Brasília,
pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
É o segundo recuo consecutivo na produção industrial.
O índice de evolução da pro-

dução manteve-se abaixo dos
50 pontos, ao cair de 49 pontos
para 48,5 pontos. Valores acima
da linha divisória de 50 pontos
indicam aumento da produção
industrial e abaixo da linha
de corte, queda. “É a primeira
queda na produção industrial
para um mês de outubro desde
2016”, informou a CNI.
O emprego do setor industrial também caiu após
cinco meses consecutivos de
crescimento. O índice de

evolução do emprego passou
de 51,4 pontos para 49,6 pontos indicando corte. É a primeira queda do emprego industrial para um mês de outubro desde 2019.
Da mesma forma, o índice
de Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) registrou o segundo recuo consecutivo e
encerrou outubro em 71%.
Nos últimos dois meses, a UCI
acumula queda de dois pontos percentuais. (ABr)
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Especialistas veem golpismo
em recado de Villas Boas

Reprodução

General, excomandante do
Exército entre 2015 e
2019 e assessor
especial do GSI de
Bolsonaro até junho
deste ano, não faz
questão de apaziguar
os ânimos e incitar atos
antidemocráticos
Francisco Costa

General Eduardo Villas Boas, excomandante do Exército entre 2015
e 2019 e assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
de Bolsonaro (PL) até junho deste
ano, não faz questão de apaziguar
os ânimos. No Dia da Proclamação
da República, ele utilizou o Twitter
para publicar uma nota inflando as
manifestações antidemocráticas que
Nota, assinada por
não aceitam o resultado das urnas
que deu vitória a Lula (PT), em 30
general no Twitter,
de outubro. Cientistas políticos avaliam a mensagem.
inﬂou as manifestações
Vale citar, Villas Boas afirma que
que contestam
“com incrível persistência, mas com
ânimo absolutamente pacífico, pesresultado das urnas
soas de todas as idades, identificadas
com o verde e amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam
contra os atentados à democracia,
à independência dos poderes, ameaças à liberdade e dúvidas sobre o
processo eleitoral”.
Além disso, insinua que a imprensa ignora as manifestações de
“milhões pessoas” para “elas desapareçam”, mas que “a mídia totalmente controlada nos países da Corclaro como parte das Forças Armadas
tina de Ferro não impediu a queda
brasileiras estão muito longe do grau
do Muro de Berlim”.
de profissionalismo que possuem, por
Sem muita clareza, ele afirma
exemplo, os militares dos países de
que as Forças Armadas emitiram
larga tradição democrática, como os
duas notas, sendo a primeira um reEstados Unidos da América”.
latório de 65 páginas sobre auditoria
Ele enumera: “Primeiro, porque
do processo eleitoral – que não aponnão é correto, sob nenhum ponto de
tou fraude, vale destacar – e outra
vista, que civis e militares flertem
de apenas uma folha, “suficiente
com golpes de Estado. É sabido que a
para demonstrar o apego aos prinhistória recente da república brasileira
cípios e valores militares, bem como
é demarcada pelo golpismo e pelo
o texto constitucional”.
autoritarismo, inclusive o militar, que
“Por fim, não pode deixar de ser
pontificou na última experiência didestacada a liderança, o equilíbrio,
tatorial que tivemos. Isso, contudo,
a serenidade e a autoridade dos
tanto do ponto de vista legal, quanto
atuais comandantes e do Ministro,
do político, constitui crime contra a
condições com as quais asseguram
democracia e deve ser exemplarmente
a disciplina e a coesão de seus supunido, pois a legislação constitucional
bornados. Externamente, reforçam
e infraconstitucional brasileira é clara
a confiabilidade que a população,
a respeito. Segundo, que não cabe a
não por acaso,
militares emitielege como as de
rem notas polítinível mais alto
cas. Essa sucessão
do país.”
de notas públicas
A mídia
Professor e
não solicitadas,
cientista político,
emitidas pelas Artotalmente
Marcos Marinho
mas, constituem,
controlada
nos
países
vê um homem
portanto, uma exadoecido e com
crecência que
da Cortina de Ferro não
medo de voltar
cabe às autoridaimpediu a queda do
para a irrelevândes do governo
cia. “É uma fala
que assume em jaMuro de Berlim
desesperada de
neiro cuidar para
uma pessoa que
excluir das possivoltará para osbilidades de atuatracismo. Ele não
ção da caserna.”
tem mais poder de falar para as Forças
Assim, ele resume que a opinião
Armadas”, destaca. “Não tem idade,
do general Villas Boas não interessa,
saúde ou relevância no cenário políexceto se ele falar como um cidadão
tico e nacional. Então, tenta manter
comum, sem as distinções militares.
acesa uma militância.”
“De um ponto de vista da efetividade,
Segundo ele, a cúpula das Forças
acho que esse período ficará para esArmadas não deu atenção a essa
tudarmos em ciência política e em
postura. “Ele sabe que acabou. Não
história, pois não haverá golpe algum,
tem mais o que fazer, mas quer
em vista da enorme condição de legimanter a claque viva. Entrará para
timidade institucional e internacional
história como um golpista no fim
que o governo eleito tem vivenciado.”
da carreira.”
Por fim, o também cientista político
Doutor em Ciências da ComuniRobert Bonifácio lembra que, em
cação e Especialista em Políticas Pú2018, o general postou nas redes soblicas, o professor Luiz Signates, Luiz
ciais uma mensagem que classificou
Signates diz que, “como cidadão e
como um “alerta”. Ela fazia alusão a
como intelectual, que a opinião do
uma postura contrária do Exército à
general é politicamente dispensável.
impunidade. “Acontece que a postaMas tem sido significativa para deixar
gem se deu um dia antes do julga-

Carlos Moura/SCO/STF

Ministro e presidente
do TSE, Alexandre de
Moraes destacou que
segundo turno das
eleições acabou
democraticamente
em 30 de outubro

{{

Boas não age só. Ele é referência para
parte do Exército e suas palavras, tal
como foi admitido no episódio de
2018, provavelmente foram escolhidas
a várias mãos. O que se espera é que
não surta nenhum efeito político relevante e que se configure como um
dos últimos atos políticos públicos da
vida do general, que entrará para a
história como um influente militar
de aspirações golpistas em relação à
democracia no Brasil”, finaliza.

TSE

mento de habeas corpus a favor de
Lula e foi entendida como um recado
à ministra Rosa Weber”, destacou.
Segundo ele, o ‘alerta’ deu certo,
uma vez que a ministra desempatou
o placar na Suprema Corte em desfavor de Lula, autorizando a sua prisão
após decisão em 2ª instância, mesmo
ela própria indicando que era contrária a tal medida. “Agora, com uma
mensagem mais extensa e menos enfática, o general tenta novamente intervir na conjuntura política. Faz afagos a golpistas financiados por empresários que não aceitam o resultado
da eleição presidencial e que se mostram violentos em algumas de suas
manifestações, apesar do general enxergar características opostas a essas.”
Para ele, é claramente uma forma
de externar o posicionamento político
da ala mais radical do Exército brasileiro, que é de total alinhamento a
Bolsonaro, e de tentar dar combustível
a um movimento golpista que se encontra em franca decadência. “Villas

Vale lembrar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Alexandre de Moraes já tinha
declarado: “O segundo turno acabou
democraticamente no último domingo
[30 de outubro]. O TSE proclamou o
vencedor. O vencedor será diplomado
até 19 de dezembro e tomará posse
dia 1º de janeiro de 2022. Isso é democracia, isso é alternância de poder,
isso é Estado republicano. Não há
como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, antidemocráticos,
criminosos, que serão combatidos e
os responsáveis, apurados e responsabilizados sob a pena da lei.”
Os movimentos antidemocráticos
tiveram início logo após o resultado.
Inicialmente, os bolsonaristas insatisfeitos bloquearam rodovias em
todo o País, mas o STF determinou
a abertura e considerou os atos ilícitos. Eles, então, migraram para
as portas dos quartéis regionais do
Exército. Em 15 de novembro, inclusive, realizaram atos pelo País
(Especial para O Hoje)
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Sancionada mudança do
nome da Av. Castelo Branco

Reprodução Twitter

Na contramão
de Rogério
Cruz, que vetou
a matéria no
primeiro
semestre deste
ano, prefeito
em exercício
deu sinal verde
para mudança a
contragosto dos
empresários

Felipe Cardoso e Luan Monteiro
A prefeitura de Goiânia confirmou a sanção da lei que
muda o nome da Avenida Castelo Branco para Agrovia Iris
Rezende Machado. A matéria
foi avalizada ainda na noite
da última sexta-feira (18/11).
O texto, de autoria do vereador
Clécio Alves (Republicanos),
foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia na última
quinta-feira (17/11).
A mudança de nome da
avenida, vale lembrar, havia
sido aprovada anteriormente
na Casa, porém, foi vetada
pelo prefeito Rogério Cruz
(Republicanos). O veto foi
mantido pela Câmara após
pressão de empresários da
região. A votação do projeto
deveria ocorrer na quartafeira (16/11). Porém, Clécio
pediu vista do próprio projeto por temer a recusa da
matéria pela presença dos
empresários na Casa de Leis.
No dia seguinte, quando
a matéria de fato foi aprovada, Pedro Azulão Jr. (PSB)
lamentou que a galeria não
estivesse cheia como no dia
anterior. “Mas a Castelo
Branco tem vereadores representantes”, disse ao pedir
votos para os comerciantes.

Apesar da
manifestação dos
empresários da
região, Câmara e
prefeitura
aprovaram
mudança do nome
para Agrovia Iris
Rezende Machado

“Eu vou votar contra a mudança do nome”, anunciou.
Na contramão, o vereador
Paulo Magalhães (União Brasil) lembrou que Castelo
Branco foi um ditador.
Encerrada às 11h36, a votação teve placar final de 16
votos favoráveis e 8 contrários.
A tramitação da propositura
ocorreu, pela segunda vez, sob
clima de pressão. No início
deste mês, vale lembrar, o vereador Clécio Alves, autor do
texto, chegou a ofender empresários da região que acompanhavam a sessão.
Os empresários foram até
a Câmara protestar contra
um projeto que muda o
nome da avenida para “Agrovia Iris Rezende”. Em um
dos momentos mais calorosos do encontro, Clécio deu
‘banana’ para a plateia.
A proposta, para alguns ve-

readores, vai contra o regimento interno da Câmara de
Goiânia, que proíbe parlamentares de apresentar dois projetos do mesmo teor durante
uma legislatura. Isso porque
no início do ano Clécio apresentou o mesmo projeto que
visava mudar o nome da mesma via para “Avenida Iris Rezende”. A proposta, no entanto,
não prosperou como o parlamentar gostaria.
Agora, no entanto, ele afirmou que o texto não vai contra o regimento por ter nomenclatura diferente, apesar
do mesmo objetivo. Segundo
informações de bastidores,
vereadores da capital veem
Clécio como o “Manda-Chuva” da Câmara Municipal.
“As coisas aqui funcionam
como ele quer que funcione”,
disse um vereador.
Para Clécio, a proposta visa

“tirar o nome de um ditador”
de uma das vias mais importantes da capital. “Esse projeto
vai tirar o nome de um ditador,
de um vagabundo, que puniu
a população brasileira que
nunca fez nada em Goiânia e
vai colocar o nome do maior
representante do agro do Estado e do Brasil. Se tirar o que
Iris Rezende fez em Goiânia
não sobra nada, inclusive a
Castelo Branco”, disse.
“Os comerciantes terão cinco anos para fazer as adequações, são cinco anos e não
cinco dias. E eu reafirmo, se
precisar dos R$ 13 milhões
que tenho direito [Clécio foi
eleito deputado estadual no
último dia 2 de outubro] como
deputado, eu destino esse dinheiro para comerciantes da
Castelo Branco não sofrerem
esse prejuízo”, completou. (Especial para O Hoje)

NOVA HÉRNIA

Bolsonaro vai a hospital de Brasília com dores abdominais
O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi atendido no
Hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF). De
acordo com fontes do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe do Executivo
sentiu fortes dores na região
abdominal e passou por exames. O diagnóstico atual é
de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que foi
realizada em 2019.
De acordo com algumas
informações, o presidente
não pretende se submeter
a um novo procedimento cirúrgico agora, mas o quadro
ainda está em avaliação.
Bolsonaro havia sido internado pela última vez, por
problemas intestinais em
janeiro deste ano. Ele aproveitava as férias de fim de
ano no litoral de Santa Catarina quando sentiu dores
abdominais. À época, o quadro de obstrução intestinal
foi resolvido sem a necessidade de cirurgia.
Ex-ministro da Defesa e
da Casa Civil, o general Walter Braga Netto (PL) disse que

Reprodução/Twitter

Bolsonaro já se recuperou
quanto a erisipela na perna
e que voltará logo ao Planalto.
Em relação a esse episódio,
trata-se de uma infecção causada por uma bactéria.

À jornalistas em frente
ao Palácio da Alvorada,
Braga Netto, que foi vice
do mandatário na disputa
pela reeleição, afirmou:
“Deve voltar logo, já se re-

cuperou da infecção. Está
tudo bem.” Uma data de
retorno não foi informada.
Vale citar, Bolsonaro quase
não foi visto no Planalto
desde a derrota para Lula

Necessidade
de uma nova
cirurgia ainda
é avaliada

(PT) em 30 de outubro. Ele
também parou de falar com
apoiadores e de realizar as
lives de quinta-feira. (Mariana Fernandes, especial
para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2022

ESPORTES n 7

MiraNdo o título

No Serra Dourada,
Vila Nova recebe o
Paysandu e tenta
fechar 2022
com título da
Copa Verde

Fernando Brito/Vila Nova FC

Breno Modesto
Querendo fechar a temporada de 2022 com chave de
ouro, o Vila Nova entra em
campo neste sábado (19) e
tenta conquistar um título inédito para a sua galeria de troféus. A Copa Verde, que, no
ano passado, ficou no quase.
Às 19h, o time comandado
pelo técnico Allan Aal recebe
o Paysandu, no Estádio Serra
Dourada, e precisa de uma
simples vitória para levantar
a taça do torneio regional.
Depois de empatar sem gols
no jogo de ida, que aconteceu
na última terça-feira (15), em
Belém, o Colorado chega à decisão sem nenhuma vantagem.
Diante deste cenário, o comandante vilanovense espera por
um confronto difícil, como costumam ser as finais.
“(O Paysandu) é uma equipe que mostrou que tem qualidade. É uma equipe muito
rápida no setor ofensivo, que
busca propor o jogo. Eles têm
jogadores de qualidade. E tem,
também, uma ideia de jogo
que está implementada há
muito tempo. Por se tratar de
uma final, o importante é termos equilíbrio emocional, nos
mantermos organizados, competitivos. Sabemos que esses
requisitos são muito importantes para jogarmos um bom
futebol, buscar a vitória e, principalmente, fechar o ano com
uma conquista. Acho que isso

O técnico Allan Aal espera por um jogo difícil contra o Paysandu, na decisão da Copa Verde
seria uma recompensa para
todos nós, seja dentro ou fora
de campo. Que possamos voltar
para casa com o sentimento
de dever cumprido no (Campeonato) Brasileiro e com esse
presente. Sabemos da dificuldade que vai ser a partida. Vai
ser um jogo muito disputado,
com são todas as finais, assim
como foi na primeira partida.
Temos de corrigir alguns aspectos táticos e, principalmente, técnicos, para buscar uma
vitória diante de uma equipe
muito difícil”, disse Allan Aal.

Premiação

O vencedor da Copa Verde
receberá uma quantia financeira no valor de R$ 150 mil
e a vaga na terceira fase da
Copa do Brasil do ano que
vem (que dá direito direito a
uma cota de aproximada-

COLORADO

após o fim da Copa Verde.

Paysandu

Histórico

Para enfrentar o Vila
Nova, o técnico Márcio Fernandes tem apenas um desfalque. Expulso no jogo de
ida, o lateral-direito Leandro
Silva terá de cumprir suspensão automática e está
fora da decisão. Em seu lugar, o comandante do Papão
da Curuzu deve promover a
entrada de Thiago Ennes.
O jogo contra o Tigre será
o último de dois jogadores
com a camisa do Paysandu.
Isso porque, nesta sexta-feira
(18), o Botafogo-SP, que retornou à Série B do Campeonato
Brasileiro, anunciou a contratação do atacante Robinho.
Além dele, o meia José Aldo,
que está acertado com o Ituano, também deixará o clube

A partida deste sábado (19)
será a vigésima da história entre Vila Nova e Paysandu. Com
sete vitórias conquistadas até
aqui, o Colorado é quem tem
o histórico do confronto ao

seu lado. O Papão da Curuzu
levou a melhor em cinco oportunidades. Além disso, os clubes ficaram no empate em outras sete partidas, incluindo a
última, que foi justamente o
duelo de ida da final da Copa
Verde, onde não saíram do 0 a
0. (Especial para O Hoje)

FICHA TéCniCa
Vila Nova x Paysandu
Data: 19 de novembro de 2022. Horário: 19h. Local: estádio
serra dourada, em Goiânia (Go). Árbitro: Paulo Henrique schleich
vollkopf (ms). Assistentes: marcos dos santos brito (ms) e marcelo
Grando (ms). VAR: rodrigo Guarizo Ferreira do amaral (Fifa/sP)
Vila Nova: Tony; alex silva,
rafael donato, Jordan e Willian
Formiga; ralf, sousa e Wagner; diego Tavares, neto Pessoa e Kaio nunes.
Técnico: allan aal

Paysandu: Thiago Coelho;
Thiago ennes, Genilson, naylhor e Patrick brey; mikael,
João vieira e José aldo; robinho, danrlei e marlon.
Técnico: márcio Fernandes

CAMPEONATO GOIANO

Sousa quer Vila
Nova competitivo
contra o Paysandu
Titular no jogo de ida,
em Belém, o volante Sousa
é um dos nomes certos
do Vila Nova para a partida de volta da final da
Copa Verde, que acontece
neste sábado (19), no Estádio Serra Dourada. O jogador, que chegou com a
temporada em andamento, fez parte da histórica
recuperação do Tigre na
Série B do Campeonato
Brasileiro, na qual conseguiu se safar do rebaixamento com duas rodadas
de antecedência.
No último ato da
temporada de 2022, Sousa espera que ele e os
companheiros busquem
todas as forças possíveis
para encerrar o ano
com uma conquista. Na
visão do volante, o confronto é muito importante para o elenco, pois
pode coroá-lo por tudo
o que foi feito na Segundona.
“Temos que buscar
essa última força em nosso
interior. Nessa última partida, temos que tirar força
até mesmo de onde não
temos. É um jogo muito
importante para nós, pois
pode nos coroar por tudo
aquilo que passamos durante a temporada. Atingimos o objetivo do clube
na Série B, que era a permanência. Mas, agora, temos a oportunidade de

mente R$ 2 milhões).

disputar uma final de Copa
Verde. Esperamos buscar
o máximo de forças possíveis”, disse Sousa.
Para Sousa, outra coisa
que não pode faltar diante
do Paysandu é a competitividade colorada. Na visão do atleta, o duelo fora
de casa foi duro para o
Colorado. Mas, mesmo
pressionado, o Tigre soube
competir. Assim, o volante
espera que a equipe vilanovense também seja
competitiva em casa.
“O que não pode faltar é a nossa competitividade. Sempre fomos
uma equipe muito forte.
Mostramos isso durante
o segundo turno da Série
B, onde competimos
mais e nos entregamos
ao máximo. E conseguimos o objetivo do clube
na competição. Fizemos
um bom jogo lá em Belém. Foi muito difícil. A
equipe deles veio para
definir o confronto, mas
nossa equipe soube suportar essa pressão e
teve até chances para ganhar a partida. Não conseguimos a vitória, mas
conseguimos um bom resultado para esse jogo
de volta. Então, temos
que nos entregar ao máximo para sermos campeões”, finalizou Sousa.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Crac e Morrinhos seguem
movimentando o mercado

Heber Gomes

Restando menos de dois
meses para o início do Campeonato Goiano, duas equipes
largaram na frente no quesito
montagem de elenco. Até aqui,
Crac e Morrinhos aparecem
como os principais nomes do
mercado da bola no futebol
goiano. Depois de anunciar
seu treinador e seus cinco primeiros reforços, o Leão do Sul
acertou a chegada de mais três
jogadores. Já o Tricolor dos Pomares, que também havia definido seu técnico e anunciado
dois goleiros, contratou o primeiro jogador de linha.

Crac

Assim como fez com seus
primeiros cinco nomes anunciados, o Crac segue apostando
no retorno de jogadores que
já defenderam o clube. Desta
vez, os “repatriados” foram o
goleiro Bruno Colaço, que passou pelo Leão do Sul no ano
de 2017 e estava no Uruaçu,
onde estava disputando a Terceira Divisão do Campeonato
Goiano, e o atacante Janderson,
que fez parte do elenco de
2022 e que jogou a Série D
pelo Grêmio Anápolis. Além
deles, o time catalano acertou
a chegada do meia Jeremias,
que estava no Carlos Renaux,
de Santa Catarina.

Morrinhos

Depois dos goleiros Marcão
e Milton Raphael, o Tricolor
dos Pomares anunciou a contratação do experiente meia
Léo Carvalho, que estava no

O atacante Janderson, que esteve no clube na temporada de 2022, retorna ao Crac

Cerrado. O jogador, que é lateral-esquerdo de origem, é bastante conhecido no futebol goiano. Por aqui, o atleta coleciona
passagens por clubes como o
Goianésia, pelo qual atuou 75
vezes, América de Morrinhos,
Inhumas e Anápolis.

Anápolis

Sensação da fase de grupos do Goianão de 2022, o
Anápolis deu seus primeiros
passos rumo à montagem de
seu elenco para a próxima
temporada. Nesta sexta-feira
(18), através de sua conta oficial no Instagram, o Galo da
Comarca confirmou a renovação de contrato com o técnico Luiz Carlos Winck, que
comandou o clube neste ano,
para o Campeonato Goiano.

Além dele, o preparador físico José Lummertz e o treinador de goleiros Tafarel Diniz
também seguem na equipe,
que trouxe o ex-jogador ngelo
Luiz para ser auxiliar técnico
e Cristiano Coelho, que estava
no Sapucaiense, para ser o
analista de desempenho.

Aparecidense

Fechando o dia agitado no
futebol goiano, a Aparecidense renovou com mais dois
atletas. Depois do goleiro Pedro Henrique, do volante Renato, do meia Robert e do atacante Alex Henrique, foi a vez
do Camaleão renovar os vínculos do lateral-esquerdo Matheus Leal e do volante Rodriguinho. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Dono da casa, o Catar faz sua estreia em Copas do Mundo diante do Equador

Vai coMeçar

Breno Modesto
A espera acabou. Neste domingo (19), a bola rola para
mais uma edição da Copa do
Mundo de futebol. Abrindo a
competição, o Catar, dono da
casa, recebe o Equador. A partida, que dá início ao Mundial,
acontece às 13h (de Brasília)
deste domingo (20), no Al Bayt
Stadium, na cidade de Al Khor.
O duelo será o primeiro
da seleção catari em uma
Copa do Mundo. Os anfitriões são os únicos que farão sua estreia em um Mundial. Logo de cara, o Catar
tem como missão não se juntar à África do Sul como
país-sede que acabou caindo
logo na fase de grupos. Dentre as 32 seleções que jogarão a competição, a equipe
comandada pelo espanhol
Félix Sánchez é a terceira
pior no ranking da Fifa, ocu-

Na abertura da Copa do Mundo,
Catar enfrenta o Equador
pando a posição de número
50, à frente apenas de Arábia
Saudita (51) e Gana (65).
Além disso, a seleção catari tem mais um desafio
pela frente. Não ser o primeiro país-sede a estrear
com derrota. Nos últimos

sete jogos que disputou antes da Copa, venceu dois e
empatou cinco. Mas, apesar
do alto investimento e do
título da Copa da Ásia, em
2019, os anfitriões são cotados para serem eliminados
logo na fase de grupos.

Equador

Última seleção a divulgar
a lista de convocados para a
Copa do Mundo, o Equador retorna ao Mundial depois da
ausência em 2018. A principal
ausência da seleção equatoriana no Catar será o lateral-

FICHA TéCniCa
Catar x Equador
Data: 20 de novembro de 2022. Horário: 13h (de brasília). Local: al bayt stadium, em al Khor (QaT).
Árbitro: daniele orsato (iTa). Assistentes: Ciro Carbone (iTa) e alessandro Giallatini (iTa). VAR: massimiliano irrati (iTa)
Catar: saad al-sheeb; Pedro miguel, bassam alrawi, Tarek salman, abdelkarim Hassan e Homam ahmed; abdulaziz Hatem, Karim boudiaf e
Hassan al Haydos; almoez ali e akram afif.
Técnico: Félix sánchez

Equador: alexander domínguez; angelo Preciado,
Félix Torres, Piero Hincapié e Pervis estupiñán; Carlos Gruezo, moisés Caicedo e José Cifuentes; Gonzalo Plata, enner valencia e romario ibarra.
Técnico: Gustavo alfaro

direito Byron Castillo, que atua
no León, do México. Lesionado,
o jogador também foi pivô de
uma polêmica na Fifa, que
quase deixou o país sul-americano fora da competição, depois de uma ação movida pelo
Chile, que acusava o jogador
de ter usado documentos falsos
durante as Eliminatórias SulAmericanas.

Histórico

Esta será a quarta vez na
história que Catar e Equador
se enfrentarão. Pela primeira
vez, o duelo acontecerá em
uma edição de Copa do Mundo.
Nos três jogos anteriores, todos
disputados de forma amistosa,
cada seleção venceu uma vez.
Além disso, os oponentes ficaram no empate em uma oportunidade. O último encontro
aconteceu em 2018. Na ocasião,
a equipe catari venceu por 4 a
3. (Especial para O Hoje)
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Mais de 15 mil goianos
poderão renegociar dívidas
Número de famílias endividadas têm crescimento ao longo dos últimos 4 anos
Sabrina Vilela
A 20ª edição do Feirão Limpa
Nome promovido pela Câmara de
Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL)
começa na próxima segunda-feira,21,
e se estende até o dia 10 de dezembro
de 2022. O evento é voltado para
quem estiver com o nome negativado
possa negociar a melhor forma de
quitar as dívidas. Os descontos podem
chegar a 100% e ainda ter a opção
de parcelamento. Após o pagamento
facilitado o nome do cliente é retirado
do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) no prazo de até cinco dias úteis.
O mutirão acontece de forma online. Para participar basta acessar o
site mutiraolimpanome.com.br. Por
meio do portal é possível verificar o
valor da dívida e a empresa na qual
o consumidor está inadimplente.
Após a verificação o cliente é direcionado para atendimento no whatsapp, mas também é possível fazer
presencialmente. Para isso, a pessoa
deve ir até loja física e tratar do
problema no setor de crédito. Todo
o processo do mutirão é gratuito.
Nas semanas de quitação estarão
presentes a Caixa Econômica Federal
e Sicoob Centro-Oeste Br, além de estabelecimentos comerciais. A expectativa é que mais de 15 mil goianos
façam negociações durante o período.

Relevância

As lojas que ainda desejarem participar do feirão, podem fazer a inscrição por meio do site www.cdlgoiania.com.br e pagar uma taxa de manutenção de R$50. Gerente de negócios e relacionamento da CDL Goiânia,
Wanderson Lima destaca que o mutirão é importante tanto para o empresário como para o consumidor.
"São mais de 74 milhões de pessoas que estão inadimplentes em
2022, esse ano bateu recorde em
comparação com o ano passado.
Para o empresário também é uma
ajuda porque é uma forma dele chegar até o consumidor e tem a necessidade de negociar, às vezes tem
a receita no bolso como o pagamento
do salário e o décimo terceiro".
Por conta da pandemia de Covid-19, o mutirão teve que ser realizado de forma online desde 2020. E
o gerente encara isso de forma positiva porque não impediu que as
pessoas fizessem as negociações,
mas que aumentassem ainda mais
a procura devido a agilidade. Con-

Com a chegada das festas de final de ano, muitas pessoas vão querer gastar com presentes e viagens
tudo, ele conta que para a edição
de 2023, os atendimentos ocorram
de forma híbrida.
"Qualquer pessoa pode participar,
independente se ela tem dívida ou
não. Às vezes ela nem sabe que está
com o nome sujo. Ela deve entrar no
site, fazer um pré cadastro e ver as
empresas que estão participando do
mutirão. Depois faz uma consulta e
caso o credor para o qual ela esteja
devendo faça parte da campanha ela
pode entrar em contato direto com a
empresa e negociar diretamente".
O especialista salienta que a partir do momento que a pessoa negocia
a dívida e paga a primeira parcela
a empresa tem até cinco dias úteis
para limpar o nome. No entanto,
no caso de dívidas parceladas, se a
pessoa deixar de pagar uma parcela
o nome já volta a ficar negativado.
Então, cabe ao endividado se esforçar para cumprir com o acordo.
"Instituições bancárias sempre
estão no topo. De acordo com a última pesquisa que teve aqui em Goiânia, cerca de 49% das dívidas eram
de instituições bancárias, seguido

de comunicação, depois comércio e
água e luz".
A média de dívidas em Goiás é de
R$4 mil reais por pessoa e maioria
dívidas de cartão de crédito ou financiamento. Ele aponta que um dos motivos para o recorde de inadimplentes
seja o impacto na redução da receita
e no poder de compra da família.
Com a chegada das festas de final
de ano, muitas pessoas vão querer
gastar com presentes e viagens. Por
isso, segundo Wanderson Lima, é
necessário aproveitar a oportunidade agora para quando chegar as
festas a pessoa esteja livre para voltar a comprar,mas de forma moderada e começar 2023 com o nome
limpo. E as empresas também precisam de dinheiro no caixa para se
recuperar das dívidas.

Goiânia supera média nacional
em inadimplência

O volume de famílias com contas
atrasadas no país voltou a subir em
outubro e atingiu a maior taxa anual
em seis anos. Segundo dados da
Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
a proporção de famílias inadimplentes atingiu 30,3% no mês – um aumento de 0,3 ponto percentual na
comparação mensal e de 4,6 p.p. na
relação com igual período de 2021.
Seguindo a tendência dos últimos
meses, a inadimplência em Goiânia
sofreu mais uma alta na passagem
de setembro para outubro, com
1,48% de aumento. Já na comparação
com o mesmo período do ano passado, o percentual subiu 9,67%. As
duas variações colocam a capital
com índices superiores à média nacional, que alcançam 1,06% na comparação mensal e 9,24% na anual.
Os dados, divulgados pelo SPC
Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) em 8 de novembro, ainda apontam que cada goianiense negativado
devia em outubro, em média, R$
4.115,32 na soma de todas as contas.
Ao analisar o valor dos débitos,
34,69% dos consumidores da cidade
tinham dívidas de até R$ 500, percentual que chega a 48,89% quando
se fala em valores de até R$ 1.000.
(Especial para O Hoje)

A média de
dívidas em Goiás é
de R$4 mil reais
por pessoa e
maioria dívidas de
cartão de crédito
ou ﬁnanciamento;
no país, são mais
de 74 milhões de
pessoas
endividadas
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Vagas são destinadas a mulheres com idade entre 18 e 35 anos

Mais de 150
vagas para
recepcionistas
estão abertas
em Goiás
Vinícius Marques
O setor de serviços terceirizados abre, por mês,
cerca de 150 vagas para o cargo de recepcionista em
Goiás. A maioria das oportunidades são destinadas
para mulheres com idade entre 18 e 35 anos, mas também há postos de trabalho para homens. Cargos também
estão abertos para pessoas com deficiência e não exigem
experiência anterior.
As áreas de atuação variam, sendo qualquer local
que necessite oferecer um pré-atendimento mais direcionado. Currículos com e sem experiência na área, inclusive de pessoas com deficiência (PCD), podem ser
enviados para o e-mail do Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de
Obra (Iafas), que também oferece cursos gratuitos de
capacitação na área para quem já deseja concorrer às
oportunidades com uma base de conhecimento.
A função do recepcionista é atender o público, presencial, por telefone e/ou e-mail. Entre as responsabilidades básicas está a realização de agendamentos, fornecer
informações e orientações quanto à circulação das
pessoas e visitantes. Também pode gerenciar a aquisição
de materiais de escritório, cuidar das correspondências,
da agenda da diretoria, arquivar documentos, controle
de chaves e acessos e registro de informações.
Este profissional pode atuar em locais dos mais diversos tipos e segmentos do setor público, privado e
terceiro setor, como hotéis, hospitais, instituições de
ensino, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos.
“Toda empresa necessita de um profissional que execute
as funções de um recepcionista, que se relaciona com
todas as demais áreas do estabelecimento onde trabalha”,
ressalta a superintendente do Iafas, Rousilene Corrêa
de Carvalho Melo.
O instituto oferece, de forma gratuita, o curso de
informática básico, que é exigido na maioria das contratações. “Disponibilizamos a formação tanto para
quem não conhece nada da área quanto para aqueles
profissionais que desejam reciclar seus conhecimentos”, informa Rouse.
Para concorrer às vagas, interessados podem encaminhar os currículos diretamente para o WhatsApp
(62) 3988-3400 ou para o e-mail iafas@iafas.org.br.
Mais oportunidades – Ofertas de vagas são sempre
divulgadas pelo Instituto de Apoio aos Funcionários
Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra (Iafas).
No momento também estão abertas 120 vagas de empregos para o cargo de auxiliar de serviços gerais. As
oportunidades são para empresas do segmento de terceirização de mão de obra para serem desempenhadas
em Goiânia e nas cidades da região metropolitana,
para início imediato, para homens ou mulheres.
Ainda são mais de 50 oportunidades abertas diariamente para auxiliar de manutenção predial, copeiro,
encarregado de equipe, faxineiro, limpeza ambiental,
porteiro e vigilante, entre várias outras áreas. Lembrando que todas as oportunidades acima também são
válidas, inclusive, para pessoas com deficiência (PCD).
Gratuitos – O Iafas oferece mais de 30 cursos gratuitos para a população em geral. São capacitações
para quem deseja se capacitar e reciclar conhecimentos,
num total de 50 vagas mensais, em média. As formações
são focadas nas áreas de limpeza, conservação, vigilância e segurança privada. Os cursos disponíveis
abordam teoria e prática e vão desde Técnicas Básicas
de Limpeza Profissional; Relações Interpessoais; Qualificação para Recepcionista; Segurança Bancária; Limpeza Hospitalar; Limpeza em Hotelaria; Atendimento
ao Cliente; Monitoramento Eletrônico e Operador de
Circuito Fechado de Televisão – segurança eletrônica
(CFTV) e são abertos para a comunidade em geral. As
cargas horárias variam de três a 12 horas.

SERVIÇO

Público: homens e mulheres, inclusive pessoas com deficiência
Exigências: curso básico de informática, não é necessário
experiência anterior
Currículos: enviar para o WhatsApp (62) 3988-3400 ou
para o e-mail iafas@iafas.org.br
Cursos gratuitos: acessar o site www.iafas.org.br/cursos-eventos, conferir o cronograma e fazer a pré-inscrição.
(Especial para O Hoje)

| juridica@ohoje.com.br

TRF1 admite capitalização de juros
desde que expressamente pactuada
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) negou o pedido
de revisão das cláusulas de contrato de
financiamento habitacional celebrado entre um mutuário e a Caixa Econômica
Federal (Caixa) sob o entendimento de
que não há abusividade contratual. A decisão do Colegiado reafirma sentença prolatada anteriormente. Ao examinar a
apelação, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, confirmou que
a sustentação de ilegalidade defendida
pela parte reclamante não tem cabimento,
considerando que a limitação dos juros,
de que tratava o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, não era autoaplicável,
pois sua regulamentação dependia da
edição de lei complementar, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Contrato firmado após MP Em consonância com o entendimento do
STF, explicou a magistrada, no caso em

questão, também não cabe a limitação
de que trata o Decreto 22.626/1933, visto
que o Supremo afirma que o regramento
não se aplica às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou
privadas que integrem o sistema financeiro nacional. Quanto à capitalização
dos juros, a relatora destacou que o Decreto n. 22626/1933 proibia a incidência
de juros sobre juros, excetuando a cumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente ano a ano, condição posteriormente vedada pelo STF.
Ocorre que a Medida Provisória n. 196317, editada posteriormente, incluiu a capitalização com periodicidade inferior a
um ano nas operações das instituições
do sistema financeiro nacional, consolidando a jurisprudência no sentido de
permitir a capitalização de juros, desde
que expressamente pactuada.

Doenças raras
Foi sancionada pelo
Poder Executivo e publicada no Diário Oficial a Lei Estadual nº
21.442 (originalmente projeto de lei nº
1518/19), que institui
no calendário oficial
de eventos do estado
de Goiás, a Semana Es-

tadual de Conscientização e Orientação sobre Doenças Raras. Segundo a Organização
Mundial de Saúde
(OMS), uma doença é
considerada
rara
quando afeta até 65
pessoas a cada 100 mil
indivíduos.

Punição para
a ignorância
O corregedor nacional do Ministério
Público, conselheiro
Oswaldo D’Albuquerque, determinou a
instauração de Reclamação Disciplinar
para apurar a conduta de uma procuradora de Justiça do Ministério Público do
Pará ao postar em re-

des sociais exortando
o descumprimento de
ordem judicial emanada do Supremo Tribunal Federal (STF),
no tocante à desobstrução de vias públicas por manifestantes
contrários ao resultado do último pleito
eleitoral para presidente da República.

Presidente
do TJGO
abre Semana
Nacional da
Conciliação
O presidente do TJGO, desembargador Carlos França, abriu a 17ª edição
da Semana Nacional da Conciliação,
no Fórum Cível de Goiânia. Até o próximo dia 11, mais de 15 mil processos
devem ser movimentados com o objetivo de promover acordos com as
partes envolvidas para acelerar a finalização de demandas judiciais.

TST: Ministra goiana mantém
condenação por preconceito no trabalho
A Oitava Turma do Tribunal Superior
do Trabalho condenou uma academia de
ginástica a indenizar uma consultora de
vendas dispensada após um desentendimento entre seu marido, ex-gerente do local, e um dos sócios da empresa. Para o
colegiado, ao ter sido dispensada sem ter
praticado nenhum ato que justificasse a
medida, a trabalhadora foi considerada
mera extensão do homem, caracterizando
discriminação de gênero. Para a relatora
do recurso de revista, ministra Delaíde

Miranda Arantes, a trabalhadora foi claramente despedida por retaliação e discriminação. “Ela foi dispensada por meio
de um recado”, observou. “O empregador
refere-se à mulher trabalhadora, sua empregada, e ao seu marido de forma depreciativa e discriminatória, o que nem de
longe se insere no seu poder diretivo”. A
ministra assinalou, também, que a dispensa
demonstra total desconsideração à mulher,
ignorando a sua identidade, seus direitos
e seus atributos enquanto trabalhadora.

RÁPIDAS

t

2 3ª Turma do STJ - No caso de perda total do veículo comprado mediante alienação

fiduciária, a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à comprovação
de quitação do automóvel. (Especial para O Hoje)

Uso do solo para construção do
Hospital Oncológico é entregue
O governador Ronaldo Caiado apresentou, nesta sexta-feira
(18/11), após reunião no Palácio
das Esmeraldas com o prefeito
em exercício da Capital e presidente da Câmara Municipal,
Romário Policarpo, o documento que autoriza a utilização do
solo do terreno onde será construído o Complexo Hospitalar
Oncológico. O espaço fica próximo à rodovia federal BR-153
e à sede da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa).
"Temos tudo agora para
avançar na construção. Recebo em mãos esse documen-

to que é muito importante
para mim e para toda a Saúde
do Estado de Goiás", expressou Caiado, agradecendo também o empenho do prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz, que
cumpre licença e não esteve
presente ao encontro.
O Complexo Hospitalar
Oncológico de Goiás foi projetado com base na planta
do Hospital do Amor de Barretos, em São Paulo, referência no combate ao câncer
em todo o Brasil. Quando
concluída, a unidade se tornará o maior hospital de on-

cologia da América Latina,
com área superior a 170 mil
metros quadrados.
Em junho deste ano, o terreno foi cedido ao Estado pelo
governo federal, uma vez que
os 17 hectares pertenciam à
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão administrado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No
mesmo mês, foi aprovada legislação municipal que isenta
o Governo de Goiás das taxas
e impostos referentes à transferência da propriedade.
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MEIs terão que emitir Nota
Fiscal Eletrônica a partir de 2023
Em Goiás mais de 645 mil microempreendedores devem se adequar às novas normas
Alexandre Paes
No ano que vem os Microempreendedores Individuais (MEIs) iniciaram a
emissão obrigatória da Nota
Fiscal de Serviço Eletrônica
(NFS-e). A obrigatoriedade
passa a valer a partir do dia
03 de abril de 2023. A medida
foi necessária devido à mudança no cronograma de desenvolvimento para instituir
o padrão nacional para emissões de NFS-e.
Os contribuintes precisam
de tempo hábil para adequação
ao sistema e realizar novos
fluxos para gestão tributária
de suas microempresas, por
isso, o prazo antigo estabelecido em 1 de janeiro foi prorrogado por mais 3 meses.
Atualmente o Brasil tem cerca
de 14 milhões de Microempreendedores Individuais ativos, segundo dados do Ministério da Economia. Eles representam quase 70% das empresas em atividade no país.
Só em Goiás, o registro de
microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais é de
645.373, o que representa 3,5%
de todo o Brasil. A maioria delas está em Goiânia, com
200.684, seguida por Aparecida
de Goiânia (46.773), Anápolis
(39.803) e Rio Verde (20.595).
É o que mostra o Atlas dos Pequenos Negócios lançado pelo
Sebrae Nacional.
De acordo com a Presidente do Conselho Regional
de Contabilidade de Goiás
(CRCGO), Sucena Hummel,
essa prorrogação dá tempo
suficiente para os MEIs contratarem uma contabilidade,
ou até mesmo um sistema de
emissão de notas fiscais para
facilitar a rotina do trabalho.
“O novo modelo obrigatório
para a emissão de notas fiscais de serviço, até então, é
facultativo", afirma.

Novo sistema
oportuniza que o
microempreendedor
individual ﬁque
atento a outros
aspectos
orçamentários na
hora de emitir a
nota ﬁscal

Alteração nas normas
do Simples Nacional

O novo modelo de documento fiscal será emitido pelo
MEI, a partir de um sistema
informatizado e disponibilizado
no Portal do Simples Nacional.
“O microempreendedor individual ficará dispensado de
emitir a declaração eletrônica
de serviços, ou de emitir documento fiscal quando a prestação for sujeita à incidência de
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
Há exceção, no entanto, se for
exigida por normas estaduais.
Também não será necessário
emitir qualquer outro documento fiscal relativo ao Imposto Sobre Serviços (ISS), pois
a NFS-e de padrão nacional

será suficiente”, diz.
O MEI utilizará a NFS-e
por meio das versões web,
aplicativos para celular, ou
serviços do tipo interface de
programação de aplicação
(API). “Primeiro, ele vai acessar o sistema via computador
por certificado digital ou CPF
e senha, e no celular também
por CPF e senha. No caso do
computador, basta clicar na
aba nota fiscal – emitir nota
fiscal. Como o sistema já parametrizou todas as informações, basta ele preencher os
dados do tomador do serviço,
informar o valor da nota, gravar e emitir a nota fiscal”,
orienta Sucena.
Ainda de acordo com a
ela, é necessário também que

o microempreendedor individual fique atento a outros
aspectos orçamentários na
hora de emitir a nota fiscal:
“Não é só emitir nota fiscal,
ele precisa se atentar também
na questão de limites de faturamento do MEI, para que
ele não venha a ser desenquadrado, e gere uma carga
tributária maior para ele, então assim, é preciso se atentar
ao limite mensal não só ao limite anual”, finaliza.
A emissão de NFS-e pelo
MEI em operações comerciais
com a incidência de ICMS prevalecer é proibida; e a emissão
da Nota de Serviço é facultativa
nas operações para tomador
consumidor final. (Especial
para O Hoje)

INFANTIL

Saúde distribui 1 mi de doses de vacinas
Um milhão de doses da vacina CoronaVac serão distribuídas em todas as unidades
federativas para reforçar o
combate à covid-19 entre
crianças com idade a partir
de 3 anos e menores de 5 anos.
A expectativa do Ministério
da Saúde é que o imunizante
seja distribuído até o início
da próxima semana.
As vacinas produzidas pelo
Instituto Butantan serão distribuídas de forma “equânime
e proporcional” aos estados
e ao Distrito Federal, levando
em conta a parcela da população que se encontra nesta
faixa etária.
“Para crianças, o esquema vacinal com a CoronaVac
é o mesmo do público adolescente e adulto. São duas
doses com intervalo de 28
dias entre elas”, informou o
ministério ao recomendar
que a administração seja
concomitante das vacinas,
“simultaneamente às demais
vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais”.
Segundo a autoridade do

Lotes da
CoronaVac
foram produzidos
pelo Instituto
Butantan

setor de saúde, as doses de
reforço aumentam a proteção
contra casos graves e óbitos
pela covid-19.
Cerca de 519 milhões de
doses de vacinas contra a covid-19 já foram distribuídas
no país. O ministério informa
que “mais de 69 milhões de
brasileiros ainda não buscaram
a primeira dose de reforço”.
(Especial para O Hoje)

Veja como será a distribuição das doses
Acre: 6.010

Maranhão: 43.620

Rio de Janeiro: 72.800

Alagoas: 17.400

Mato Grosso: 21.350

Rio Grande do Norte: 16.140

Amapá: 5.400

Mato Grosso do Sul: 15.320

Rio Grande do Sul: 46.310

Amazonas: 27.250

Minas Gerais: 86.510

Rondônia: 10.180

Bahia: 70.930

Pará: 51.100

Roraima: 4.440

Ceará: 40.820

Paraíba: 20.900

Santa Catarina: 34.040
São Paulo: 218.590

Distrito Federal: 14.510

Paraná: 47.830

Espírito Santo: 18.500

Pernambuco: 40.000

Sergipe: 10.940

Goiás: 34.400

Piauí: 14.580

Tocantins: 9.030
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Abastecimento de energia da
Ucrânia segue sob ataque russo
Intensos combates
continuam nas
regiões de Luhansk
e Donetsk
Forças russas mantinham
uma barragem de artilharia e
mísseis em várias regiões da
Ucrânia, atingindo muitas vezes
a infraestrutura de energia, enquanto intensos combates persistiam nas regiões de Luhansk
e Donetsk, no Leste do país.
Em meio à primeira neve
do inverno em Kiev, as autoridades disseram que estavam
trabalhando para restaurar a
energia em todo o país depois
que a Rússia desencadeou, no
início desta semana, o que a
Ucrânia disse ser o bombardeio mais pesado contra a infraestrutura civil da guerra,
que começou em 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu
o país vizinho.
Cerca de 10 milhões de pessoas estão sem energia, afirmou
o presidente Volodymyr Zelenskiy em vídeo na noite dessa
quinta-feira (17), em um país
com população pré-guerra de
cerca de 44 milhões de habitantes. Em alguns lugares, autoridades determinaram blecautes forçados de emergência.

Volodymyr Zelensky classificou ato como campanha russa para levar
o país ao frio e à escuridão e tornar as negociações de paz impossíveis
A infraestrutura de energia
da Ucrânia sofreu novos ataques pesados ontem, desde a
capital Kiev, no Norte, até Dnipro, no centro, e Odessa, no
Sul, disseram os militares em
comunicado.
Nas últimas 24 horas, forças
ucranianas derrubaram dois
mísseis de cruzeiro, cinco lançados do ar e cinco drones
Shahed-136 de fabricação iraniana, acrescentaram os mili-

tares. A Reuters não conseguiu
verificar os relatórios do campo de batalha.
O papa Francisco reiterou
hoje que o Vaticano está pronto
para fazer todo o possível para
mediar e pôr fim ao conflito.
“Devemos ser todos pacifistas”, disse ele ao diário
italiano La Stampa. “Querer
a paz, não apenas uma trégua que sirva apenas para
rearmar. A paz real, que é

fruto do diálogo.”
Nas regiões de Donetsk e
Luhansk, as forças russas foram reforçadas por tropas retiradas da cidade de Kherson,
no Sul, que a Ucrânia recapturou na semana passada.

Câmara de tortura

Investigadores descobriram, no território recapturado na área de Kherson, 63
corpos com sinais de tortura,

depois que as forças russas
partiram, disse o ministro
do Interior da Ucrânia.
O comissário de direitos humanos do Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, divulgou video do que definiu
como uma câmara de tortura
usada pelas forças russas na
região de Kherson, incluindo
um pequeno aposento no qual
ele disse que até 25 pessoas
eram mantidas por vez.
A Reuters não conseguiu
verificar as acusações, que incluem o uso de choques elétricos para garantir confissões,
feitas por Lubinets e outros
no vídeo. A Rússia nega que
suas tropas ataquem civis deliberadamente ou tenham cometido atrocidades.
Valas comuns foram encontradas em outras partes anteriormente ocupadas por tropas
russas, incluindo algumas com
corpos de civis mostrando sinais de tortura.
Testemunha da Reuters em
Kherson ouviu explosões no
centro da cidade, hoje de manhã, e viu fumaça preta saindo de trás dos prédios. A polícia bloqueou o acesso, mas
a confusão não pareceu perturbar centenas de pessoas
na praça central, enquanto
faziam fila para receber ajuda
humanitária. (ABr)

FAIXA DE GAZA

Fogo em campo de refugiados mata ao menos 20
Um incêndio em um campo
de refugiados na cidade de Jabalia, na região norte da Faixa
de Gaza, deixou pelo menos
20 pessoas mortas e diversas
feridas, informaram autoridades locais nesta quinta-feira
(17/11).
O fogo teria começado a

partir de uma festa que ocorria
no último andar do prédio de
apartamentos, que tem quatro
andares, e demorou em torno
de uma hora para ser controlado. Devido à intensidade das
chamas, testemunhas relataram que não conseguiram
atender os pedidos de ajuda

por parte das vítimas.
Conforme o Hospital Indonésio Salah Abu Laila, 20 corpos foram encontrados carbonizados. A agência palestina
de notícias Maan relatou que
muitas das vítimas pertenciam
a uma mesma família.
O presidente da Autoridade

Coreia do Norte lança mais um
míssil capaz de atingir os EUA
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e
os líderes de Japão, Canadá,
Coreia do Sul, Nova Zelândia e
Austrália condenaram nesta
sexta-feira (18/11) o lançamento
de um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em
inglês) pela Coreia do Norte.
Eles alertaram que encontrarão “uma resposta forte e
determinada da comunidade
internacional”, após participarem de uma reunião de
emergência convocada por
Harris devido ao disparo norte-coreano, à margem da cúpula do fórum da Cooperação
Econômica
Ásia-Pacífico
(Apec) em Bangkok.
“Pedi a este grupo de aliados e parceiros que se unisse
a nós para condenar o lançamento de mísseis balísticos de
longo alcance da Coreia do
Norte”, disse Harris. “Também
pedi a eles que se juntassem
para que nós, como aliados e
parceiros, pudéssemos realizar
consultas sobre os próximos
passos. Essa conduta da Coreia
do Norte, mais recentemente,
é uma insolente violação das
múltiplas resoluções de segurança da ONU. Isso desestabiliza a segurança na região e
aumenta desnecessariamente
as tensões”, acrescentou.

Em reunião de
emergência durante
cúpula asiática, líderes
de EUA, Japão, Canadá,
Coreia do Sul, Nova
Zelândia e Austrália
condenam lançamento
de míssil balístico
intercontinental e
anunciam "resposta"
internacional
Logo em seguida, a Casa
Branca emitiu um comunicado
afirmando que os participantes
da reunião concordaram que
o lançamento do míssil “é uma
violação flagrante de várias
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.
Por isso, pedem aos países-

membros da ONU que implementem resoluções para responder a essa violação, reafirmando que “o caminho do diálogo está aberto para a República Democrática da Coreia do
Norte”, à qual exortaram que
“abandone a provocação desnecessária e retorne a uma diplomacia séria e sustentada”.

Capacidade para
atingir os EUA

O mais provável é que o
míssil tenha caído no mar a
cerca de 210 quilômetros a
oeste da cidade japonesa de
Hokkaido, de acordo com a
Guarda Costeira do Japão. Segundo o ministro da Defesa
japonês, Yasukazu Hamada, o
míssil tinha alcance suficiente
para atingir o território continental dos EUA.

Nacional Palestina, Mahmoud
Abbas, decretou a sexta-feira
como dia nacional de luto, conforme informação divulgada
pela agência de notícias Wafa.
As investigações prosseguem na área. Preliminarmente, a Defesa Civil de Gaza informou que o fogo se alastrou

rapidamente porque moradores costumam armazenar gasolina e diesel no local.
Devido a bloqueios impostos
por Israel que limitam o ingresso de suprimentos em território palestino, muitos moradores estocam esses materiais
antes do início do inverno.
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FDVDGRVHQWUHVLVRERUHJLPHGHFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVUHVLGHQWHVHGRPLFLOLDGRVQD5XD'RP3HGUR,,VQ
FDVDGRVHQWUHVLVRERUHJLPHGHFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVUHVLGHQWHVHGRPLFLOLDGRVQD5XD'RP3HGUR,,VQ
4G/WEDLUUR6DQWR$JRVWLQKR±5LR9HUGH*2&(3CREDOR
4G/WEDLUUR6DQWR$JRVWLQKR±5LR9HUGH*2&(3CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A,
CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRSUHVHQFLDORDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLU
PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRSUHVHQFLDORDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLU
FKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWp
FKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWp
KRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRYLD7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGD
KRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRYLD7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGD
GR VLQDO GDGR $SyV D FRPSHQVDomR GRV YDORUHV R FKHTXH FDXomR VHUi UHVJDWDGR SHOR DUUHPDWDQWH  DOS
VALORES:1º
1º Leilão: R$ 659.187,38 (seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e trinta
e oito centavos) 2º leilão: R$ 329.593,69 (trezentos e vinte nove mil, quinhentos e noventa e três reais e
centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ
sessenta e nove centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ
2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO
2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO
LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH
FLQFRSRUFHQWR
&DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFR
SRUFHQWR GD
GD
DUUHPDWDomR D VHU SDJD j YLVWD QR DWR GR OHLOmR FXMD REULJDomR VH HVWHQGHUi LQFOXVLYH DR V  GHYHGRU HV 
¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO
 QD IRUPD GD OHL DO LEILÃO ONLINE:2
ONLINE: 2 V GHYHGRU
 GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH
 ¿GXFLDQWH V VHUi
 VHUi mR FRPXQLFDGR
 FRPXQLFDGR V GDV
 GDV
GDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU
GDWDV KRUiULRV H ORFDO GH UHDOL]DomR GRV OHLO}HV SDUD QR FDVR GH LQWHUHVVH H[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD
QD DTXLVLomR GR LPyYHO SHOR YDORU GD GtYLGD DFUHVFLGD GRV HQFDUJRV H GHVSHVDV QD IRUPD HVWDEHOHFLGD QR
QR
SDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmR
SDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmR
GH PRGR RQOLQH GHYHUmR FDGDVWUDUVH QR VLWH www.francoleiloes.com.br
www.francoleiloes.com.br H VH KDELOLWDU DFHVVDQGR D RSomR
RSomR
³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRV
³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRV
GH LGHQWL¿FDomR LQFOXVLYH GR UHSUHVHQWDQWH OHJDO TXDQGR VH WUDWDU GH SHVVRD MXUtGLFD FRP H[FHomR GR V 
GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH
¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi
TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUD
DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUD
RDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomR
RDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomR
IRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:1RVWHUPRVGD
IRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:1RVWHUPRVGD
GHFLVmR SURIHULGD QRV DXWRV GD $SHODomR &tYHO Q  ¿FD SRVVLELOLWDGD DR j 
'(9('25 $ ),'8&,$17(DSXUJDGDPRUDDWpDODYUDWXUDGHHYHQWXDODXWRGHDUUHPDWDomR2DUUHPDWDQWHVHUi
),'8&,$17(DSXUJDGDPRUDDWpDODYUDWXUDGHHYHQWXDODXWRGHDUUHPDWDomR2DUUHPDWDQWHVHUi
UHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL
UHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL
 2 V  LPyYHO L V VHUi mR  YHQGLGR V  QR HVWDGR HP TXH VH HQFRQWUDP ItVLFD H GRFXPHQWDOPHQWH HP
HP
FDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomR
FDUiWHU ³DG FRUSXV´ VHQGR TXH DV iUHDV PHQFLRQDGDV QRV HGLWDLV FDWiORJRV H RXWURV YHtFXORV GH FRPXQLFDomR
VmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGR
VmR PHUDPHQWH HQXQFLDWLYDV H DV IRWRV GRV LPyYHLV GLYXOJDGDV VmR DSHQDV LOXVWUDWLYDV 'HVVD IRUPD KDYHQGR
GLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWR
GLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWR
GHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDO
GHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDO
UHJXODUL]DomR DFDVR QHFHVViULD QHP DOHJDU GHVFRQKHFLPHQWR GH VXDV FRQGLo}HV HYHQWXDLV LUUHJXODULGDGHV
LUUHJXODULGDGHV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGD
FDUDFWHUtVWLFDV FRPSDUWLPHQWRV LQWHUQRV HVWDGR GH FRQVHUYDomR H ORFDOL]DomR GHYHQGR DV FRQGLo}HV GH FDGD
LPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDV
LPyYHO VHU SUpYLD H ULJRURVDPHQWH DQDOLVDGDV SHORV LQWHUHVVDGRV &RUUHUmR SRU FRQWD GR DUUHPDWDQWH WRGDV DV
GHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRUR
GHVSHVDV UHODWLYDV j DUUHPDWDomR GR LPyYHO WDLV FRPR WD[DV DOYDUiV FHUWLG}HV IRUR H ODXGrPLR TXDQGR IRU R
FDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHV
FDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHV
VREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV
VREUH R LPyYHO HP TXHVWmR LQFOXVLYH HQFDUJRV FRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGH
DSyV D GDWD GD HIHWLYDomR GD DUUHPDWDomR VmR GH
UHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH.
UHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de
Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável
por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais
ações, ainda que não descritas neste edital.&DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGR
edital. &DVR DR ¿QDO GD DomR  MXGLFLDO  UHODWLYD DR  LPyYHO DUUHPDWDGR
GLVWULEXtGD DQWHV RX GHSRLV GD DUUHPDWDomR VHMD LQYDOLGDGD D FRQVROLGDomR GD SURSULHGDGH HRX RV OHLO}HV
OHLO}HV
S~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWH
S~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWH
UHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmR
UHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmR
GROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRH
GROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRH
LPSRVWR UHODWLYR j SURSULHGDGH LPRELOLiULD A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.2DUUHPDWDQWH
arrematação. 2 DUUHPDWDQWH
SUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORU
SUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORU
GHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]R
GHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]R
GHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWH
GHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWH
SRU PHLR GH 7(' HRX FKHTXHV GD WRWDOLGDGH GR SUHoR H GD FRPLVVmR GR OHLORHLUR FRQIRUPH HGLWDO 2 QmR
QmR
SDJDPHQWRGRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR
SDJDPHQWR GRV YDORUHV GH DUUHPDWDomR EHP FRPR GD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR
 /HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp
 QR SUD]R GH DWp  YLQWHH
YLQWH H
TXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR
KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH
DUUHPDWDQWH
¿FDQGRHVWH
¿FDQGR HVWH D REULJDGR
 REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR
 D SDJDU R YDORU GD FRPLVVmR GHYLGD R D /HLORHLUR
 /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR
  FLQFR SRU FHQWR VREUHR
 VREUH R
YDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD
YDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRUFHQWR
YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRX
GRODQFHRX
SURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR
SURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D
D /HLORHLUR
/HLORHLUR D HPLWLUWtWXOR
HPLWLUWtWXOR
GHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHP
GHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHP
SUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRU
SUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRU
PHLR GR SUHVHQWH OHLOmR ¿FDUi FDUDFWHUL]DGD D DFHLWDomR SHOR DUUHPDWDQWH GH WRGDV DV FRQGLo}HV HVWLSXODGDV
HVWLSXODGDV
QHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRP
QHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRP
DVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR
DVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR
2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  RXSHORHPDLOFRQWDWR#IUDQFROHLORHVFRPEU.
RXSHORHPDLOFRQWDWR#IUDQFROHLORHVFRPEU

www.francoleiloes.com.br
www
.francoleiloes.com.br
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Prestes a realizar sua primeira turnê em Portugal,
Zé Felipe lança 'Roça em Mim' com Ana Castela e LP

Elysia Cardoso
“Coloca o capacete que lá vem pedrada!”,
como Zé Felipe mesmo diz, vem aí mais
um hit. Depois de mostrar muito romantismo no videoclipe de seu último single
'50 Cópias' ao lado de sua mulher, a influenciadora digital Virginia Fonseca, agora
o cantor e compositor lança uma faixa
mais dançante e com a pegada agronejo.
'Roça em Mim' chega com duas participações muito especiais, os fenômenos
do momento: Ana Castela e LP. A coreografia da música já está disponível no
perfil da Virgínia no Instagram para aquecer o lançamento do clipe e tem tudo
para viralizar com o público no Reels e
TikTok, plataforma onde Zé Felipe ostenta
mais de 12 milhões de seguidores e mais
de 93 milhões de curtidas.
O videoclipe oficial inédito de 'Roça
em Mim' chega ao canal de Zé Felipe no
YouTube no dia 18, a partir do meio-dia.
Ambientado em uma fazenda, com direito
a sonoridade de berrante e tudo na abertura da música, o clipe promete não deixar
os fãs parados. No estilo country, o trio
canta e dança ao som da letra: “Diz se
apaixonar no cowboy / Vai com calma
bebê, depois do pré tem o pós / Sabe que
nós faz bem gostosin / Eu chamei ela pra
roça e ela me pediu assim / Roça Roça
em Mim / Roça Roça em Mim / Tira o chapéu e a bota e me bota gostosin".
Ana Castela também aposta no sucesso
de 'Roça em Mim'. “A música é para dançar. Explodiu já! Obrigada pela parceria”,
diz. A cantora de 18 anos se tornou uma
das sertanejas mais ouvidas este ano com
'Pipoco', faixa com Melody e o DJ Chris
no Beat. O hit, que fala das boiadeiras e
mescla sertanejo, pop, funk e eletrônico,
fez com que se tornasse conhecida e fosse
figurinha carimbada em shows de rodeios
pelo país. Seu primeiro sucesso foi 'Boiadeira', apelido que carrega desde seu lançamento em 2021. A cantora mato- grossense faz parte de uma linha da música

chamada agronejo ou country funk.
O cantor Luan Pereira, mais conhecido
como LP, também acredita no sucesso do
single. “Coloca o chapéu que lá vem pedrada. Obrigado, senhor. Obrigado, meu
irmão, pela oportunidade." Luan também
integra o elenco de novos artistas do sertanejo 'agro', que misturam modão com
funk, rap e eletrônica. Ele nasceu em Suzano (SP), mas cresceu na zona rural de
Rosana (SP). Aos 14 anos, começou a cantar em bares. Conheceu Ana Castela pelas
redes sociais. Ficaram amigos e a carreira
dos dois deslanchou ao mesmo tempo.
Em seguida ao lançamento, Zé Felipe
se prepara para fazer sua primeira turnê em Portugal. O cantor se apresenta
em Porto no dia 25 de novembro e em
Lisboa no dia 26.

Nova geração da música pop

Zé Felipe vive um dos momentos mais
especiais da sua vida. Além de apostar
em singles com parcerias de peso e emplacar seguidos sucessos nos charts das
plataformas, o cantor de apenas 23 anos
está curtindo suas duas filhas com a influenciadora Virginia Fonseca, e é considerado um dos grandes destaques da
nova geração da música pop.
Zé Felipe é um fenômeno, o artista
acumula mais de 2,6 bilhões de views
em seu canal no YouTube e quase 8 milhões de inscritos. No Spotify, são cerca
de 8 milhões de ouvintes mensais, enquanto no Instagram mais de 25 milhões
de pessoas o seguem. Ele é o cantor brasileiro mais seguido no TikTok, com mais
de 12 milhões de followers e mais de 93
milhões de curtidas. As hashtags #zefelipe
e #zefelipecantor acumulam mais de 1,5
bilhão de views na plataforma.
Entre seus últimos hits estão '50 cópias', 'Malvada', 'Toma Toma, Vapo Vapo'
(com MC Danny), 'Revoada no Colchão'
(com Marcynho Sensação) e 'Senta Danada' (com Barões da Pisadinha. O cantor
também coleciona recentes parcerias

com nomes como Wesley Safadão e DJ
Guuga ('Depende') e Simone & Simaria
('Vontade de Morder').
Zé Felipe começou sua carreira em
2014 e já lançou cinco grandes projetos.
O último, o EP 'Joseph' (2021), trouxe participações de nomes como Barões da Pisadinha, Ferrugem, Léo Santana, Marcynho Sensação, MC Danny e de sua esposa
Virgínia, comprovando a versatilidade
musical do cantor. Antes disso, em 2019,
ele apresentou o álbum 'Zé Felipe - Ao
Vivo em Goiânia', com nove faixas gravadas em sua cidade natal. Entre os destaques estão 'Tiro Certo', com participação
de Gusttavo Lima, 'Medalha de Prata', em
parceria com Maiara & Maraisa e ainda
a participação especial do seu pai, Leonardo, na regravação de 'Eu Juro', um
clássico de 1995. (Especial para O Hoje)

Ana Castela,
Zé Felipe e
LP no
videoclipe
de 'Roça
em Mim'
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O preconceito e o
desrespeito podem
pendurar as chuteiras
Músicas como ‘Secretária’, ‘Princesa’ e
‘Separação’ fazem parte do repertório

Em clima
de romance
Amado Batista volta a se apresentar
em Goiânia e traz um repertório que
exalta os sucessos de sua carreira
e do seu trabalho mais recente
Lanna Oliveira
Um ícone da música nacional e aclamado como
compositor, Amado Batista
volta a se apresentar na Capital neste sábado (19). Com
uma carreira repleta de conquistas e sucessos, músicas
como ‘Secretária’, ‘Princesa’
e ‘Separação’ fazem parte
do repertório musical do artista goiano. Em clima de
romance, familiar aos que
são fãs do cantor, o encontro
também conta com músicas
inéditas. O show, que ocorre
no Laguna Gastrobar, está
marcado para às 22h. Os ingressos estão disponíveis no
site baladapp.com.br.
Com uma longa carreira
na estrada da música, Amado Batista é considerado
um dos maiores artistas da
história da música popular
brasileira. Um artista solo,
que para época que começou, ainda em 1975, era improvável. Ao longo da sua
trajetória ele sempre deixou
claro que nunca pensou em
formar uma dupla sertaneja, mesmo sendo de Goiás
e tendo ouvido música caipira durante toda a infância.
“Nunca pensei em formar
dupla, eu gostava muito de
Roberto Carlos e Beatles”,
comentou certa vez.
Ao longo de sua carreira,
Amado quebrou recordes
e ficou conhecido pelo carinho com suas fãs, que o
presenteavam com calcinhas, como forma de mostrarem seu amor. São, aproximadamente, 13 milhões
de cópias de todos os seus
álbuns, que contam com
clássicos como ‘Sereneta’,
‘O Julgamento’, ‘O Acidente’
e ‘Ah! Se Eu Pudesse’. Em
2022, comemorando 47
anos de história na música,
‘o mais amado do Brasil’

soma 28 discos de ouro, 28
de platina, um de diamante
e mais de 38 milhões de
discos vendidos.
Além disso tudo, Amado Batista carrega em sua
história, momentos de
muita luta, dedicação,
amor à arte e claro, um
carinho especial às suas
calorosas fãs, espalhadas
Brasil afora e as músicas
que o consagraram. Além
dos sucessos do passado
ainda ecoarem, o sertanejo
divulgou recentemente
músicas em parceria com
outros cantores, como ‘Folha Seca’, em parceria com
a dupla Simone & Simaria,
que já possui mais de 200
milhões de visualizações
no YouTube e a regravação
de ‘Meu Ex Amor’, com o
cantor Jorge, da dupla Jorge & Mateus.
O repertório faz parte
do último lançamento de
Amado. O CD e DVD ‘Amado Batista - 44 Anos’, gravado nos estúdios da Midas
Music, em São Paulo, em
comemoração aos 44 anos
de carreira do cantor. A
produção, que teve as participações especiais de Simone & Simaria, Kell
Smith, Jorge (da dupla Jorge & Mateus), Moacyr Franco e de seu filho Rick Batista, faz parte dos planos
da nova parceria. Em 2019,
ele assinou contrato com
a gravadora Midas Music,
do empresário e produtor
musical Rick Bonadio. (Especial para O Hoje)
Serviço
Amado Batista no Laguna
Gastrobar
Quando: Sábado (19)
Onde: Al. Barbacena, Setor
Vila Alto da Gloria – Goiânia
Horário: 22h
Ingressos: baladapp.com.br

Em ‘Poesia no Futebol’, a escritora e pedagoga
Liliane Mesquita ressalta a importância da
diversidade no esporte mais popular do Brasil
De quem nunca foi a um
estádio até os fanáticos de
carteirinha, é de duvidar um
brasileiro que não conheça
nada sobre futebol. Essa paixão nacional é passada de
geração em geração e, em
época de Copa do Mundo,
tem o poder de reunir na arquibancada até mesmo os
piores rivais dentro de campo. Com o objetivo de trabalhar o respeito e a igualdade
no esporte, a pedagoga, psicopedagoga e escritora Liliane Mesquita levou a paixão
do Brasil para o lançamento
infantil ‘Poesia no Futebol’.
Na obra, que conta com
prefácio do ilustrador e escritor de literatura infantojuvenil, Júlio Emílio Braz, a
autora utiliza bordões conhecidos por torcedores, jogadores e narradores para
fomentar o carinho pelo jogo
desde a infância. As crianças
são introduzidas a palavras
comuns entre as quatro linhas, como ‘catimba’, ‘marcação’, ‘escanteio’, ‘cartão vermelho’ e ‘VAR’. Esses nomes
são colocados no poema de
uma maneira que insere o
público no contexto esportivo.
“Cartão vermelho para a
violência/Jogue-a para escanteio,/Pois o futebol também
fala/Sobre união, paz e respeito./Seja campeão e lhe estendo o tapete,/Seja artilheiro
em respeitar o diferente/Seja
fominha pela paz/Guerra de
torcidas nunca mais.” (Poesia
no Futebol, pg. 17)
A cada verso, a professora reforça: todos, independentemente do gênero e da
raça, podem jogar com a
mesma habilidade. Nas ilustrações de Daniele Ramos,

mulheres e homens, pessoas
negras e brancas compartilham um só campo. “Além
de falar do esporte que é
uma paixão nacional, o livro
trata de respeito, união e
paz. A obra mostra que o
futebol não é somente para
homens, mas é para quem
desejar”, destaca a autora.
Apaixonada pelo Flamengo desde pequena, Liliane
Mesquita vivencia de perto
os sentimentos de torcer
para um dos maiores times
do Brasil. Antes de ser professora, ela foi atacante durante a adolescência, em um
período que o futebol era
visto como esporte “para meninos”. Por sentir esses preconceitos e perceber os conflitos de opiniões, ela tomou
para si a missão de influenciar as novas gerações a ver
o futebol como um meio de

promover a igualdade.

A autora

Liliane Mesquita é natural do Rio de Janeiro e reside
na cidade de Duque de Caxias. Formou-se em Pedagogia e Psicopedagogia Institucional. Atualmente, trabalha na Prefeitura Municipal
de Duque de Caxias, onde
atua como Orientadora Educacional e Dinamizadora de
Leitura, estimulando as
crianças a conhecerem o
mundo literário. É autora
dos livros O Desaparecimento do Senhor Abraço, Onde
é o lugar de Dandara? e Qual
é a sua forma?. A obra mais
recente é Poesia no Futebol.
Apaixonada pelo esporte
desde pequena e torcedora
do Flamengo, foi jogadora
de futebol na adolescência.
(Especial para O Hoje)

Apaixonada pelo
Flamengo desde
pequena, Liliane
Mesquita
vivencia de
perto os
sentimentos de
torcer

CELEBRIDADES
Melody rebate Ana Castela após polêmica com cantora
A cantora Melody, de 15 anos, se pronunciou a respeito da polêmica envolvendo a artista Ana Castela. A dona do
hit ‘Pipoco’ virou assunto nas redes sociais após ser acusada pelo colunista Gabriel Perline, do ‘iG’, de esnobar a funkeira quando questionada se gravaria
uma nova parceria musical com ela. Ao
que parece, a artista teria dito que só
gravaria outra canção com a funkeira
se ela pedisse. Em entrevista ao site ‘Metrópoles’, a jovem rebateu as falas da
sertaneja. Segundo Melody, a reposta de

Castela desmereceu a sua parceria, pois
ela foi “peça-chave” para o sucesso da
música. “Eu acho que isso foi meio desmerecer meu feat com ela. Querendo ou
não, acho que fui uma peça-chave sim,
tanto que vesti muito a camisa, divulguei
bastante na época. Quando lançou [Pipoco], eu estava em alta por causa daquele rolo com a Anitta. Até então eu
não conhecia Ana Castela, passei a conhecer por um amigo do meu pai que
disse que o nosso feat seria demais”,
ressaltou. (Victória Vieira, O Hoje)
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AGENDA CulTural
t
Copa experience
a dupla bruno & marrone
se apresenta, neste sábado
(19), no Copa experience,
em Goiânia. os sertanejos
fazem a abertura da arena
de shows do espaço, que
fica estruturado no Passeio
das Águas shopping durante
o período da Copa do mundo. na mesma data, também
sobem ao palco as duplas
George Henrique & rodrigo
e vini & bisioli. os ingressos
podem ser adquiridos de
forma online, por meio do
site e aplicativo ingresso s/a.
Quando: sábado (19). onde:
av. Perimetral norte, nº
8303, setor Fazenda Caveiras
– Goiânia. Horário: 22h.
expo Metaverso
a 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, neste sábado (19), a
expo metaverso, em Goiânia.
o evento presencial, com direito à experiência imersiva
no metaverso, é realizado
no auditório da unialfa. as
inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas no site
expometaversobrasil.com.
as vagas são limitadas.
Quando: sábado (19). onde:
av. Perimetral norte, nº
4129, setor vila João vaz –
Goiânia. Horário: 9h às 19h.
sertanejo e eletrofunk
azzure Club tem agenda
especial neste fim de semana com apresentações de
artistas nacionais que embalam as noites goianas. no
sábado (19), a dupla PH e
michel volta à casa para cantar os sucessos como ‘disk
recaída’ e ‘Fiduma’. durante
a noite, o eletrofunk toma
conta da boate e é comandado pelo dj nobreak. ainda
se apresentam a dupla luccas e biel. Quando: sábado
(19). onde: av. 136, nº 222,
setor marista - Goiânia. Horário: 22h.
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HORÓSCOPO
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
um relacionamento vem para
ampliar a sua consciência e te
ajuda a assumir uma postura
mais adequada. essa pessoa é
totalmente diferente de tudo o
que você já viveu. o contato com
essa nova experiência o ajuda a
encarar mazelas emocionais com
habilidade emocional.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
uma notícia favorável promove bons negócios, movimentando
uma boa parceria ou um investimento. essa mesma notícia o ajuda a interagir de forma saudável
com os ganhos materiais. o céu
pede uma atitude desapegada,
para a vida financeira fluir.

3

A dupla Bruno & Marrone faz a abertura dos shows do Copa Experience, neste sábado (19)
espetáculo circense
a Trupe Chocolate e Pimentinha apresenta o espetáculo circense ‘Tradicionais
do Picadeiro, o Circo está de
volta!’ neste sábado (19) na
feira livre do Parque nova
esperança. é um espetáculo
divertido, feito para a família
toda. Como o próprio nome
sugere, tem vários números
tradicionais do circo, como
monociclo, malabarismo,
acrobacias, mágica e muito
riso com os palhaços. além
de um tiro ao alvo diferente
e muito engraçado, o ‘estilingue arte show!’ é imperdível. Quando: sábado (19).
onde: rua são Geraldo, s/n,
setor Parque nova esperança – Goiânia. Horário: 19h.
entrada gratuita.

sul – Goiânia. Horário: 20h30.
Musical infantil
Goiânia recebe neste domingo (20) a luxuosa montagem do espetáculo ‘aladim’.
após recém turnê em salvador e são Paulo a peça desembarca no Teatro Goiânia,
às 17h. um sucesso da Cia
luiz Pinheiro Produções, a
produção é um musical infantil que já foi assistido por
mais de 40 mil expectadores.
são 11 cenários tridimensionais, efeitos especiais, um
elenco de talento, e um figurino luxuoso e uma trilha sonora cinematográfica. Quando: domingo (20). onde: rua
23, nº 252, setor Central –
Goiânia. Horário: 17h.

Celebração com reggae
sábado (19) é dia de celebrar antecipadamente, no
lowbrow lab arte & boteco,
com o show da banda mandingaman e apresentação do
dJ mastrella, o dia nacional
da Consciência negra, comemorado anualmente no dia
20 de novembro. as apresentações começam a partir das
20h30. a mandingaman traz
interpretações de clássicos
do reggae, além de lançar
uma música autoral, ‘liberdade’. Quando: sábado (19).
onde: rua 115, nº 1684, setor

Dia de spa
o mandarin sPa urbano
promove, neste mês de novembro, black Friday com
descontos de até 60% em pacotes de serviços oferecidos
em suas unidades, com valores a partir de r$59,90, além
de 15% em todos os ‘day sPa’.
o prazo para compra começa
neste domingo (20) e termina
no dia 26, com voucher para
uso válido por 45 dias. Quando: domingo (20). onde: av.
república do líbano, nº 1520,
no Castro’s Park Hotel, setor
oeste – Goiânia.

Transmissão do mundial
Com o intuito de promover maior comodidade e diversão para o seu público,
o buriti shopping realiza a
transmissão de todos os jogos da Copa do mundo
2022. a exceção ocorre apenas durante os jogos do brasil, já que o empreendimento fecha nestes horários. o
primeiro jogo já acontece
neste domingo (20), às 13h,
entre Qatar e equador. um
telão está instalado na Praça
de alimentação para quem
estiver no shopping. Quando: domingo (20). onde: av.
rio verde, s/n, setor vila
são Tomaz - aparecida de
Goiânia. Horário: 13h.
Jogos eletrônicos
até o dia 27 de novembro, o público do shopping
Cerrado tem acesso, de forma totalmente gratuita, à
uma arena de jogos eletrônicos das mais diferentes
plataformas, tais como computadores em rede, Playstation 5, Cockpit para jogos
de corrida, óculos de realidade virtual e Just dance. o
espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h
às 22h, e aos domingos, das
14h às 20h, na praça de alimentação do mal. Quando:
até o dia 27 de novembro.
Horário: 10h às 22h.

Vila Cultural Cora Coralina
ganha murais de graﬁte
A Vila Cultural Cora Coralina, unidade do Governo
de Goiás vinculada à Secretaria de Estado da Cultura
(Secult), ganhou dois murais
de grafite de artistas goianos.
Com cores vivas e traços bem
definidos, as obras fazem
parte do projeto piloto ‘A
Vila é nossa’, que tem o objetivo de promover a utilização do espaço, sede de diversos eventos e exposições
de arte locais e nacionais.
A ideia partiu do artista
Santhiago Selon, que assinou
uma exposição no local em
maio deste ano. Ele executou
um mural recheado de formas geométricas, sua marca
registrada. “Foi uma chance
de dar continuidade ao trabalho da minha exposição,
saindo do espaço propriamente expositivo e ocupando um espaço da arquitetura
do centro cultural, que é um
local que eu me identifiquei
muito e que me instigou bastante”, destacou.
Na sequência, foi a vez do
artista Deneri fazer um mural
em homenagem à poetisa que
dá nome à Vila. Além do rosto
de Cora Coralina, o grafiteiro
também trouxe elementos
que remetem à cidade de
Goiás, onde a escritora passou
boa parte da vida. “Quis trazer um pouco dessa regiona-

n

Léo Iran

Graﬁte dá vida a
paredes da Vila
Cultural Cora
Coralina em
Goiânia, união
entre arte e
arquitetura

lidade para o centro de Goiânia. Eu, como artista e mensageiro de pensamentos, resolvi trazer essa poética de
Cora Coralina junto com minha linguagem visual”, disse.
Os murais estão localizados na escadaria da Vila Cultural, na Avenida Tocantins,
e terão exposição temporária. “O mural do Selon deve
ficar até o primeiro trimestre de 2023 e o do Deneri,
até junho do ano que vem.
Depois vamos estudar a possibilidade de receber novos
projetos de intervenção artística nessas paredes”, explica o coordenador da unidade, Gilmar Camilo.

Sobre os artistas

O artista goianiense Deneri começou a desenvolver
trabalhos em grafite em
2013. Foi selecionado para
participar do ‘Street Of Styles
– Encontro Internacional de
Graffiti’, em Curitiba (PR) e
representou a cultura goiana
no ‘Memorial da América
Latina’, em São Paulo (SP),
em 2018. Em concurso promovido pelo Aeroporto de
Brasília, em 2019, foi selecionado entre os 10 artistas
finalistas dentre cerca de
2.500 participantes. Em 2021,
expôs seu trabalho na ‘Casa
Cor Goiás’ e representou
Goiás no ‘Meeting Of Styles
Brasil’, em Palmeiras (PR).
Santhiago Selon é outro
artista atuante na arte contemporânea. Em maio deste
ano, realizou a exposição
individual ‘Provisório’, na
Vila Cultural. Selon executou
inúmeros murais de grandes
dimensões em fachadas de
instituições públicas e privadas em Goiás e no Brasil
e possui cerca de 20 exposições, entre individuais e coletivas, em seu currículo.
Seu trabalho faz parte de
importantes coleções particulares e públicas, como o
Museu de Arte Contemporânea de Goiás e Centro Cultural UFG.

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
uma notícia vem para te trazer alegria e tirá-lo desse processo de fragilidades emocionais.
Para outros, uma pessoa deseja
entrar na sua vida e pode lhe
fazer um convite. é uma pessoa
especial. Tudo aquilo que você
viveu e te deixou magoado tende
a chegar ao fim.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
um movimento em família ou
para o imóvel é muito favorável e
pode criar uma relação direta com
uma nova rotina e oportunidades
de trabalho. essas novas oportunidades que se apresentam o ajudam a lidar com medos e sentimentos que foram reprimidos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
uma notícia te deixa muito
feliz e pode ter uma relação direta
com um namoro ou com uma
viagem. é momento de expressar
os sentimentos com verdade. situações estagnadas entre amigos
ou projetos tendem a ser diluídas
para que uma nova fase se inicia.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia favorece negociações
financeiras. a experiência traz
contentamento e abre uma fase
de mais prosperidade. essa situação o leva a entender fatos
que anteriormente você não conseguia enxergar em relação a
uma pessoa que exerce uma
grande influência em sua vida.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
você é portador de boas notícias e pode compartilhá-las
com pessoas do seu convívio. o
mesmo cenário favorece uma
viagem ou a realização de uma
palestra. Todos aqueles rumores
sobre situações que bloqueavam
o seu desenvolvimento tendem
a caminhar para o fim.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o céu o ajuda a tomar uma
decisão financeira importante,
que pode ter uma relação direta
com o cônjuge ou com uma outra pessoa. o mesmo cenário
pode envolver um conselho financeiro. esses acontecimentos
lhe mostrarão que os seus medos chegam ao fim.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
vejo boas notícias que cercam
os amigos, um evento ou um projeto que esteja sendo desenvolvido por você. o momento está
ótimo para firmar uma parceria
e contratos. o seu olhar para uma
relação, seja comercial ou afetiva,
se dilui daqui para frente.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
é um dia excelente para focar
em suas metas profissionais e
no desenvolvimento de metas
futuras. o céu fala de contatos
que podem gerar bons contratos
e parcerias. Tudo isso leva a não
aceitar uma pessoa do seu convívio que se apresenta confusa
ou mal-intencionada.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
você será levado a enxergar
uma situação de forma mais clara,
principalmente com amigos. Tudo
isso lhe permite dar passos novos
para promover uma viagem ou
um curso. dessa experiência, uma
pessoa que estava depressiva,
afligindo você, começa a diluir.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o céu lhe dá a possibilidade
de colher frutos financeiros para
dar andamento a uma meta importante que moverá o seu futuro. você vai perceber que os
medos que o afligiam não são
tão perversos assim. uma situação que gera dor emocional tende a ser diluída.

16
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t

esTReias
Nada é Por Acaso (nada é Por
acaso, 2022, brasil). duração:
1h 46min. direção: márcio Trigo. elenco: Giovanna lancellotti,
rafael Cardoso, Tiago luz. Gênero: ação, suspense, romance.
o filme relata os aspectos mais
delicados do casamento e da
vontade de gerar um filho, além
das armadilhas da ganância.
o longa acompanha duas mulheres, marina e maria eugênia,
que possuem temperamentos
fortes e percebem ao longo de
suas trajetórias, a importância
da evolução espiritual e como
isso pode ajudar nos relacionamentos que ambas constroem ao longo da vida. Cinemark Flamboyant: 15h30,
18h20, 20h50. Kinoplex Goiânia:
14h, 18h50. Cineflix aparecida:
16h50, 19h05. Cineflix buriti:
15h, 19h30.
E.T. - O Extraterrestre (e.T.
The extra-Terrestrial, 1982,
eua). duração: 2h. direção:
steven spielberg. elenco: Henry Thomas, drew barrymore,
dee Wallace. Gênero: Ficção
científica, família, aventura.
um garoto faz amizade com
um ser de outro planeta, que
ficou sozinho na Terra, protegendo-o de todas as formas
para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge
entre os dois uma forte amizade. Cinemark Flamboyant:
14h10, 16h50. Kinoplex Goiânia: 14h20. Cineflix buriti:
16h20, 18h40.
Madre Teresa (mother Teresa
of Calcutta, 2022, reino unido). duração: 1h 55min. direção: Fabrizio Costa. elenco:
olivia Hussey, ingrid rubio,
neil stuke. Gênero: biografia,
drama. a história de inês
Gonxha bojaxhiu (olivia Hussey), que nasceu em skopja,
capital da atual república da
macedônia. aos 21 anos ela
mudou seu nome para Teresa
e ingressou em um convento
em Calcutá. onze anos depois
ela deixou o convento para
trabalhar nos bairros mais pobres da cidade, onde fundou
em 1946 a Congregação das
missionárias da Caridade. Cinemark Flamboyant: 13h40,
16h20, 19h. Cinemark Passeio
das Águas: 19h. Cineflix aparecida: 16h30, 19h.
A Maldição - Despertar dos

‘Madre Teresa’ aborda a vida de serviços da santa que dedicou sua vida a missão de cuidar dos mais pobres
Mortos (The Cursed: dead
man's Prey, 2022, Coreia do
sul). duração: 1h 50min. direção: Yong-wan Kim. elenco:
uhm Ji-won, Kim in-kwon, lee
seol. Gênero: Terror, suspense.
a polícia fica perplexa com um
caso em que parece que um
cadáver cometeu um assassinato. um cadáver reanimado
de alguma forma conseguiu
entrar na casa da vítima antes
de mordê-lo e envenená-lo
com uma toxina mais comumente encontrada no baiacu.
este aviso marca o primeiro
ataque brutal dos chamados
‘cadáveres ressuscitados’, as
vítimas que morreram em ensaios clínicos ilegais que a empresa realizou. Cineflix buriti:
17h15, 21h45.
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,
14h40, 15h35, 16h35, 17h05,
17h35, 18h05, 19h, 19h30, 20h,
20h30, 21h, 21h30. Cinemark
Passeio das Águas: 13h10,
13h40, 14h40, 15h55, 16h35,
17h05, 17h35, 18h05, 18h40,
19h20, 20h, 20h30, 21h, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 13h55,
14h15, 16h30, 16h50, 17h10,
17h30, 19h45, 20h05, 20h25,
20h45, 21h10. Cineflix aparecida: 14h45, 15h05, 18h, 18h20,
21h15, 21h20, 21h35. Cineflix
buriti: 15h, 16h, 17h, 18h10,
19h10, 19h40, 20h10, 21h.
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. Cineflix

aparecida: 14h30, 14h35.
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 Passeio das Águas:
16h25, 22h05.
One Piece Film: Red (one Piece
Film: red, 2022, Japão). duração: 1h 55min. direção: Goro
Taniguchi. elenco: Kaori nazuka,
mayumi Tanaka, Kaori nazuka.
Gênero: animação, aventura,
comédia. uta - a cantora mais
amada do mundo. sua voz,
com a qual ela canta enquanto
esconde sua verdadeira identidade, foi descrita como "de
outro mundo". ela aparecerá
em público pela primeira vez
em um show ao vivo. Cinemark
Flamboyant: 14h30. Cinemark
Passeio das Águas: 15h. Kinoplex Goiânia: 16h20. Cineflix
aparecida: 14h25.

Adão Negro (black adam, 2022,
eua). duração: black adam. direção: Jaume Collet-serra. elenco: dwayne Johnson, aldis Hodge, Pierce brosnan. Gênero:
ação, fantasia, aventura. nascido no egito antigo, alter ego
de Teth-adam e filho do faraó
ramsés ii, adão negro foi consumido por poderes mágicos
e transformado em um feiticeiro. Grande inimigo de shazam! nas HQs, é um anti-herói
em busca de redenção ou um
herói que se tornou vilão? Cinemark Flamboyant: 13h,
15h50, 18h50, 22h30. Cinemark
Passeio das Águas: 13h20,
16h05, 16h10, 18h50, 21h40,
21h45. Kinoplex Goiânia: 16h,
18h40, 21h20. Cineflix aparecida: 16h45, 19h20, 21h35, 21h55.
Cineflix buriti: 17h10, 21h20.
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. Cinemark Flamboyant: 17h05.
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Negócios
Em parte do
acordo, BankmanFred comprou 10%
da IEX, com opção
de comprá-la
completamente em
dois anos e meio

FTX se tornou a plataforma de
criptos ‘mais regulamentada’
Plataforma faliu
após uma maior regulamentação desse mercado
Cecilia Epifanio
Antes de entrar em colapso, a FTX se destacou dos rivais na indústria da criptomoedas pouco supervisionada, se gabando de ser a bolsa
"mais regulamentada" do planeta, convidando as autoridades a realizarem um exame
mais minucioso.
Após a tentativa fracassada
de Bankman-Fried para levantar fundos emergenciais, a FTX
quebrou. A plataforma estava
sob supervisão regulatória por
meio das dezenas de licitações
que obteve após aquisições.
Documentos obtidos pela
Reuters revelaram a estratégia da agenda regulatória do
fundador Sam BankmanFried, que inclui um acordo
anunciado no início do ano
com o IEX Group, plataforma
que negocia ações orientadas
por computador.
Em parte do acordo, Bankman-Fred comprou 10% da
IEX, com opção de comprá-la
completamente em dois anos
e meio, o que deu a ele 30
anos e chance de fazer lobby
junto ao órgão regulador da
IEX, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados
Unidos), sobre a regulamentação das criptomoedas.
A FTX gastou cerca de US$
2 bilhões em "compras para
fins regulatórios", segundo os
documentos. Em 2021, a empresa comprou a bolsa de futuros LedgerX, que deu três
licenças da Comissão de Negócios de Futuros de Commodities (CFTC). Essas licenças
deram à FTX acessos aos mercados de diversas commodities norte-americanas como
uma bolsa regulamentada.
A FTX utilizava seu status
regulatório para atrair novos
investidores e, para apoiar
pedidos de centenas de milhões de dólares em fundos,
ela citava as licenças como
vantagem competitiva. Os
chamados "fossos regulató-

rios" criavam barreiras para
rivais e liberariam acesso aos
novos mercados lucrativos e
parcerias de entidades não
regulamentadas.
O executivo tinha grandes

planos para a FTX, que em
neste ano cresceu para mais
de US$ 1 bilhão em receitas e
representava cerca de 10%
das negociações globais de
criptomoedas. Bankman-Fried

também queria criar um aplicativo para negociações de
tokens e transferir dinheiro.
A FTX tinha como objetivo
abrir o mercado de derivativos dos EUA para os clientes.

Eles estimaram que o mercado teria um volume de negociações adicionais no valor
de US$ 50 bilhões por dia.
Para isso, era preciso influenciar a CFTC a alterar as licenças detidas pela LedgerX.
Em um requisito padrão, a
FTX teve que desembolsar US$
250 milhões para um fundo
de inadimplência, já que o
processo durou meses. A empresa de criptomoedas antecipou que a CFTC poderia pedir
para aumentar o fundo para
US$ 1 bilhão. A FTX quebrou
antes que pudesse obter a
aprovação e depois retirou seu
pedido. A compra de empresas
possuía como vantagens facilitar o acesso aos reguladores.
Bankman-Fried foi convidado a se encontrar com o
presidente da SEC, Gary Gensler, e outros oficiais da SEC
junto com Katsuyama em março. A SEC rejeitou completamente o plano inicial porque
envolvia a criação de um local
de negociação menos regulamentado, algo que a agência
se opõe para criptomoedas.
(Especial para O Hoje)

