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Falta de energia
mostra descaso
da Enel em Goiás

Após as fortes chuvas desta segunda-feira, vários bairros em
Goiânia e Aparecida de Goiânia ainda permaneciam sem energia
até a tarde do dia seguinte. Consumidores relatam que não recebem a manutenção, o que tem causado prejuízos no comércio.
Elisabete Pereira, proprietária de uma ótica no Setor Aeroporto,
reclama da falta de energia desde às 17h20 de segunda-feira. Em
outros pontos da cidade, os semáforos pararam de funcionar na
tarde de 31 de outubro, no início da chuva, e continuavam sem
energia. A Enel diz que aumentou as equipes de reparo. Cidades 9

Semáforos pararam de funcionar e causaram engarrafamentos no trânsito

Rubens Júnior/Rádio São Francisco

AdriAno PArAnAíbA

Metrobus:
do alvorecer
ao descaso
Opinião 3

Rodovias começam
a ser liberadas
Tática do Paço
pode esvaziar
base na Câmara
Depois das exonerações em massa
promovidas pela prefeitura, Paço
tem buscado reduzir o número
de vereadores na base para atender
melhor os parlamentares. Política 2

As forças de segurança iniciaram a desobstrução das rodovias
que foram bloqueadas por apoiadores do presidente Bolsonaro
indignados com o resultado das urnas no domingo. Cidades 11

Fábio Simonetti é cotado como
novo secretário de Comunicação
O ocupante do cargo de secretário executivo da Secretaria Municipal de
Comunicação de Goiânia (Secom), Fábio Simonetti, é cotado para assumir
a chefia da pasta. Circula a informação de que Fábio está pronto para
ocupar o cargo mais importante do órgão. Entretato, o atual secretário de
Comunicação, Tony Carlo, teria pedido mais alguns dias no cargo antes
de deixar a equipe que faz parte da prefeitura com “elegância”. Política 2

Alckmin chefia
transição para
o governo Lula
O presidente eleito Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) escolheu seu
vice, Geraldo Alckmin (PSB), para
coordenar a equipe de transição
para o governo petista. Política 6

Por dois minutos, presidente faz
um aceno ao eleitorado e ignora
vitória do petista nas urnas no domingo, dois dias antes. Política 5

Negócios 17

LEia nas CoLunas

t

Xadrez: Bolsonaristas buscam
motivos para tumultuar e tentar a disputa do terceiro turno
Política 2

lham pela indústria e produção
volta a cair em setembro

Cidades 10

Bolsonaro fala
dois dias depois,
mas não cita Lula

Microfranquias
se tornam opção
para empreender

Econômica: Perdas se espa-

Confira o abre e
fecha do feriado de
Finados em Goiânia

o trio goiano de pagode Kamisa 10 no ‘Papo Xadrez’

Angelo, Erlon e Pitchula vão aos estúdios do O HOJE contar desde o
início da carreira até o sucesso que vivem com o grupo. Essência 13

Economia 4

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%

Vila NoVa
se classiﬁca para
semi da Copa Verde
Jogando no OBA, o time comandado por Allan Aal derrotou o Real Noroeste, nos pênaltis, por 3 a 2. Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Divulgação / Secom Goiânia

Xadrez

Wilson Silvestre |

(62) 99314-0518

Bolsonaristas buscam
motivos para o 3º turno
Simonetti foi um dos responsáveis pela campanha de Thelma

Fábio Simonetti
é cotado como
secretário de
Comunicação
de Goiânia
O atual secretário executivo da Secretaria de Comunicação de Goiânia (Secom), Fábio Simonetti, é cotado para
assumir a chefia da pasta. Circula a informação de que
Fábio está pronto para ocupar o comando da Secom. Entretato, o atual secretário de Comunicação, Tony Carlo,
teria pedido mais alguns dias no cargo a fim de deixar a
prefeitura com “elegância”.
Conforme apurado pela reportagem, Tony participou, nesta terça-feira (1º), de uma reunião em caráter de despedida com jornalistas e profissionais
ligados à Secom, porém, ainda não houve um comunicado oficial. O atual secretário de comunicação
teria negociado com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), mais alguns dias no cargo para que sua
saída não fosse considerada repentina.
Informações sugerem que a única forma em que
Simonetti deixaria de assumir a Secretaria de Comunicação seria em caso de “reviravolta”, o que é
comum na política.
Simonetti é visto como um profissional quisto, sendo
um dos responsáveis por comandar a campanha da primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz (Republicanos), para
a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O comunicador
é admirado pelo prefeito Rogério Cruz, que o torna o
nome certo para ocupar a chefia da Secretaria. (Felipe
Cardoso e Luan Monteiro, especial para O Hoje)

A partir de janeiro de 2023, o Brasil será governado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aceitem ou não extremistas de direita ou maus perdedores bolsonaristas. As diferenças políticas
são debatidas dentro do parlamento e não bloqueando rodovias com intuito de provocar o
caos. Por isso, o momento que o País atravessa
pede mais estadistas e menos políticos. Não se
trata mais de uma disputa eleitoral, mas do direito de ir e vir da população. O movimento de
bloqueios em rodovias não é só de ‘grupelhos’
como jornalistas tem alardeado e nem de uma
minoria. Eles simbolizam o antipetismo, somados
à direita que perdeu o receio de se declarar como
tal e tende a continuar fazendo oposição à esquerda. No momento, os bolsonaristas que buscam
o terceiro turno vão fazer barulho, tentar o caos
e, aos poucos, serão dispersados. O melhor antídoto
para conter essas ameaças são a liberdade, democracia e civilidade. Não basta só a lei. É evidente
que a violência que se apossou
das rodovias, se
insistirem
com os atos,
serão enquadrados para
restabelecer
a ordem. A democracia vai
prevalecer e
a vida voltar à normalidade.

Bolsonaro fala...

... mas não reconhece a vitória de Lula e se limita a
dizer que jogou dentro das quatro linhas da Constituição.
“Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as
redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos
da nossa Constituição.” Agradeceu aos 58 milhões de
brasileiros que “votaram em mim no último dia 30 de
outubro”. Ressaltou que os atuais movimentos populares
“são fruto de indignação e sentimento de injustiça de
como se deu o processo eleitoral”.

xadrez@ohoje.com.br

Interpretação dúbia

O presidente não mencionou os
movimentos de bloqueios de rodovias
por bolsonaristas e deixa no ar a dúvida: apoia ou não? A atitude sugere
que vai deixar como está para ver
como fica. O problema é que, se continuar, muitos setores da economia
serão afetados, incluindo empresários
ligados ao agronegócio.

Lula e Caiado juntos

Para equilibrar as forças bolsonaristas no Congresso, principalmente
na Câmara Federal, Lula sinaliza ao
União Brasil, sigla do governador de
Goiás, Ronaldo Caiado, uma aproximação. A estratégia é trazer para a
base petista os 59 deputados do União
Brasil. Caiado será determinante nesse
processo de aliança, já que ele é a principal estrela do partido.

Podem vir outros

Na equação para contrapor os 99
deputados do PL, teoricamente ligados a Bolsonaro, Lula sinaliza ao
MDB (42 deputados) e o PSDB (13
deputados) que, somados aos do PT
e aliados da esquerda, chegam a 244
votos. Não é muito, mas poderia rachar a maioria bolsonarista.

Tony pede exoneração

O secretário de Comunicação da
Prefeitura de Goiânia, jornalista Tony
Carlo, pediu exoneração e só fica no
cargo até 30 de dezembro. “Recebi
outra proposta e, a pedido do prefeito
Rogério Cruz, fico até o final do ano”,
disse à Xadrez. Tony já tem viagem
agendada para Cuba e depois os EUA.
Quando retornar da viagem, fixa residência em Brasília.

Jornalistas recontratados

Tony disse que o prefeito está recontratando os jornalistas que foram
demitidos da Secom. Não serão todos,
mas a maioria deve ser reconduzida
novamente. (Especial para O Hoje)

Estratégia do Paço pode
esvaziar base na Câmara

Reprodução

Uma base inchada, avalia um dos
consultados, dificulta o “atendimento
satisfatório” das demandas e cargos
Felipe Cardoso
Nos corredores da Câmara
e do Paço Municipal ainda circulam informações sobre a
exoneração em massa promovida, na semana passada, pela
gestão Rogério Cruz (Republicanos). Agora, porém, com um
fato novo. Fontes do alto escalão atestam que o prefeito tem
buscado, em paralelo, enxutar
o número de vereadores da
base para contemplar de maneira “mais ampla” os que permanecerem.
Com a saída de Santana Gomes (PRTB) — o parlamentar
foi afastado em função do descumprimento da cota de gênero, pelo partido, na eleição
de 2020 — restou à oposição
apenas três membros dentre
os 35 vereadores: Aava Santiago (PSDB), Lucíula do Recanto (PSD) e Mauro Rubem
(PT). A base inchada, avalia
um dos consultados, dificulta
um “atendimento satisfatório”
das demandas e cargos.
“O ideal seria manter 14
parlamentares em uma espécie
de núcleo duro. Outros 10 como
gordura. Com 24 na base, Rogério garante uma estrutura
suficiente. Mas é importante
que sejam pessoas alinhadas e

dispostas a defender o governo
em matérias importantes”, avalia, em off, uma das fontes.
Algumas das intenções com
a mexida já foram reveladas
em reportagens publicadas pelo
O HOJE. Uma delas passa pelo
desejo do prefeito em conhecer
“quem é quem” na administração municipal. Isso porque o
famoso ‘grupo de Brasília’ e outros players políticos como João
Campos e Jeferson Rodrigues,
presidentes do Republicanos
em Goiás e Goiânia, respectivamente, desembarcaram da
gestão deixando para trás diversos indicados.
“A vontade do Rogério é a
de simplesmente conhecer profundamente a composição da
prefeitura. Todos esses [do grupo], os membros do Republicanos e até os vereadores contam com muitas indicações.
São nomes e cargos que ao
longo dos últimos anos fugiram
do controle do prefeito que,
agora, quer reverter isso”, explicou um dos consultados.
A demissão em massa, vale
lembrar, resultou na exoneração e dispensa de cerca de
2,1 mil servidores de cargos
variados. As “liberações”
constam no decreto nº 4.231.
Pelo documento, quase 700

Prefeito tenta enxutar número de vereadores da base para atender de forma “mais ampla” os parlamentares
servidores foram dispensados
e outros 1500 exonerados de
suas funções. Dentre eles, secretários executivos, assessores especiais, técnicos, diretores, gerentes, jornalistas,
chefes de gabinete, subprocuradores e outros.
Em nota encaminhada à
imprensa, a gestão Rogério
Cruz afirmou que “as exonerações referem-se à parte dos
servidores que ocupavam funções comissionadas, e integra
reorganização administrativa
que prevê remanejamento ou
retorno de alguns profissio-

nais aos cargos” e que “atualmente, o município dispõe de
cerca de 35 mil servidores ativos, cujas atuações ocorrem
de forma integral”.
Ainda de acordo com a
nota, “nenhum ato legal da
Prefeitura de Goiânia fica
comprometido com a medida,
visto que não houve exoneração de titular de nenhuma
pasta, servidor legitimado
para praticar todos os atos
necessários. Ademais, os servidores efetivos continuam a
cumprir com suas competências regimentais”, finalizou.

Hoje, a relação entre Paço
e Câmara não é boa. Em raríssimas ocasiões um vereador
usa a tribuna para defender a
gestão encabeçada por Rogério
Cruz. Em paralelo, as queixas
contra a administração são recorrentes, inclusive, por parte
dos vereadores da base. A principal delas passa, por exemplo,
pelo cumprimento das emendas impositivas.
Em on, poucos falam abertamente sobre o assunto. Temem retaliação. Em off, porém,
a insatisfação é generalizada.
(Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2022

A visão de um investidor anjo
frente ao cenário dos negócios
Ricardo Voltan
Começamos 2022 com um cenário macroeconômico muito complexo e repleto de incertezas.
As repercussões da guerra já estão refletindo
fortemente na Europa e na Ásia Central. Entre
vários pontos de retração, vamos ver a produção
se contrair acentuadamente.
Algumas medidas de contenção já estão sendo
adotadas para reduzir os impactos da queda
das atividades econômicas em vários países da
Europa que anunciaram pacotes de estímulo
como injeção direta de dinheiro,
linhas de crédito, isenções de impostos e até proteção ao emprego.
A partir deste cenário, aumenta
a tendência de recuo de investimento vindos de fundos e/ou investidores em países como o Brasil. O
momento agora é de resiliência para
passar por este momento de baixa.
Embora os investimentos em ativos alternativos e startups de base
tecnológica tenham uma das melhores teses de investimento, esta crise
macroeconômica poderá impactar
esse modelo de negócio também.
Será que isso realmente acontecerá, já que são negócios de baixo
custo, tomada de decisão rápida e ajustável às
diversidades do mercado?
Investir em negócios com soluções inovadoras
tem suas vantagens, principalmente em momentos de crise, pois são operações acíclicas de
longo prazo e resolvem problemas da economia
real, além de serem operações de baixo custo e
alta rentabilidade. Além destas vantagens, o
mercado brasileiro de investimento em startups
tem passado, desde o início de 2022, por transformações. A principal delas está ligada ao valuation dessas empresas no momento pré-money.
Esse é o ponto chave de análise de cada negócio.
Depois que alguns desses ativos alternativos foram valorados na casa de bilhão, essa premissa
mudou de posição e as mais analisadas hoje
são: burn rate, fluxo de caixa, mercado endereçado, equipe e, na sequência, o valuation.
Agora é o momento dos gestores mostrarem
aos investidores que o empreendimento é sustentável a longo prazo, com perspectivas promissoras de geração de caixa, e mostrar como é
levar uma solução inovadora e disruptiva à transformar e melhorar a sociedade, gerando impacto
positivo e significativo dentro da economia real.

O Brasil continua em alta no que diz respeito
a investimento em ativos alternativos em startups. O volume de investimento aplicado nessas
operações ultrapassou US$ 9 bilhões em 2021.
Esse valor é 15% maior do que a soma dos
últimos três anos em investimento.
O gatilho desse crescimento foi a necessidade
de digitalização dos serviços devido ao home office
implementado pelas empresas e o cenário global
de juros baixos. Mesmo com esta turbulência macroeconômica, é possível analisar o potencial do
mercado brasileiro para startups a partir dos
índices da população economicamente
ativa/população em idade de atividade
(PEA/PI) do País, que passaram dos
60% da população em janeiro de 2022.
Junta-se a esses dados uma análise de potencialidade dos mercados
por segmento e é possível ver as
perspectivas de crescimento e possibilidade de oferta ainda a serem
exploradas no nosso País.
A análise descrita apresentou que
existe um novo investidor entrante
a este mercado, que são aqueles
atuantes no mercado de ações e gestores de fundos que estão começando
a olhar esse novo tipo de ativo para
investimento. As startups, por serem
de um mercado mais estruturado, tendem a analisar esses ativos alternativos pela mesma ótica
do mercado de ações. É aí que a discussão começa.
O legado positivo gerado dos últimos anos
de investimento em ativos alternativos se manterá, mas serão necessárias várias correções de
rota para esses negócios.
O momento é de segurar o caixa, mostrar
solidez e resiliência para passar por essas situações,
o que reflete muito sobre o propósito desses negócios e como eles irão se manter sustentáveis no
médio e longo prazo até atingir o patamar desejado
de faturamento anual. Aos gestores desses ativos,
caberá demonstrar a capacidade de gestão, perseverança e implementação de uma governança eficaz, pois serão testados a toda prova por
esses novos investidores
e pelo próprio mercado
endereçado.
Ricardo Voltan é investidor
Quem chegará até o
anjo, empreendedor, mengrande ponto do cume
tor, consultor e conselheidesta jornada?
ro de negócios

É hora dos
gestores
mostrarem
que o
negócio é
sustentável

Metrobus:
do alvorecer ao descaso
Adriano Paranaíba
A Metrobus surge em 1997, por conta da cisão
da Transurb, para operar o Eixo Anhanguera.
Com seus mais de 40 anos e 14 quilômetros, o ‘Eixão’ tem em sua história avanços e reveses que
devem ser sempre lembrados pelos goianienses.
O alvorecer da Avenida Anhanguera surge
da necessidade de ligar o centro de Goiânia a
Campinas na década de 1960, mas o seu esplendor
ocorre pelas mãos de Jaime Lerner em 1976: depois do sucesso em Curitiba, Goiânia entra para
a história da mobilidade como o primeiro grande
projeto de BRT, sigla em inglês para Bus Rapid
Transit, um sistema de transporte de alta capacidade com corredores exclusivos – assim, os
ônibus podem percorrer grandes distâncias sem
ficar presos no congestionamento. A combinação
de investimentos de infraestrutura e ônibus garante a eficiência do sistema para que grande
volume de passageiros possa ser atendido, suprindo a necessidade de grandes metrópoles.
Em 1998, foi feita a reforma que deu a cara
que conhecemos hoje: plataformas elevadas do
chão (93 centímetros) em 19 paradas para atender ônibus articulados e biarticulados. Com
cinco terminais de integração, conecta 15 dos
18 municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia.
Contudo, o passar dos anos foi pesando para
esse gigante sistema que, ao invés de receber
investimentos necessários para aumentar sua
longevidade, foi vítima de ações populistas no
início dos anos 2000. Tarifas subsidiadas em
troca de votos e falta de investimentos transformaram o BRT em uma personificação da obsolescência que perdura por décadas. A falta de
manutenção e reformas emergenciais vem se
tornando a realidade para o Eixo Anhanguera.

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

Em 2011, ventilou-se a ideia de substituir o
BRT pelo VLT, pura modinha eleitoreira, para
dar um ar europeu ao centro da cidade. Mas
com certeza a técnica deve ter pesado na hora
que desistiram dessa ideia, visto que o VLT não
conseguiria atender um volume tão grande
quanto o que nossa metrópole precisa – por
isso tem o L na sigla: Veículo Leve sobre Trilhos.
E os investimentos para tirar o VLT do papel
são superiores aos que o BRT até então sempre
precisou e nunca teve: o custo de implantação é
de R$ 60 milhões por quilômetro, enquanto de
um BRT são R$ 20 milhões por quilômetro.
Recentemente, uma contratação emergencial
foi realizada e pode representar uma luz no
fim do corredor: em junho de 2022, um acordo
operacional entre Metrobus e concessionários
privados, permitindo que uma alocação de 65
ônibus pudesse suprir o sucateamento da frota
da gestora do Eixo Anhanguera. O resultado
desta ação pode ser observado em pesquisa realizada pelo Mova-se Fórum de Mobilidade, que
apontou que 73% dos usuários ficaram satisfeitos
com o novo serviço ofertado.
Talvez estejamos vendo como poderíamos resolver de forma efetiva e sem politicagem a maneira de revitalizar esse importante eixo para a
população goiana e poderíamos aprofundar
esse modelo, para além
da frota, como por
exemplo: infraestrutura, usos de solo, aproveitamento de estações.
Por que não tentarmos?
O Eixo Anhanguera preAdriano Paranaíba é doucisa servir ao cidadão,
tor em Transportes e meme não mais ficar à serbro do Mova-se Fórum Naviço do descaso.
cional de Mobilidade

R$ 2,50
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Quero começar
agradecendo os 58
milhões de brasileiros que
votaram em mim no
último dia 30 de outubro.
Os atuais movimentos
populares são fruto de
indignação e sentimento
de injustiça de como se
deu o processo eleitoral”
Jair Bolsonaro (PL), presidente da
República, em pronunciamento no
final da tarde desta terça-feira (1º)
em Brasília. Essa foi a primeira fez
que Bolsonaro falou publicamente
após o segundo turno das eleições
presidenciais. “As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas,
mas os nossos métodos não podem
ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de
patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, disse o presidente
derrotado nas urnas. “Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao
contrário dos meus acusadores,
sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei
em controlar ou censurar a mídia e
as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei
cumprindo
todos
os
mandamentos da nossa Constituição.” Bolsonaro não parabenizou o
presidente eleito Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) pela vitória, nem mesmo
reconheceu o resultado das urnas.
Deixou essa fala para o ministrochefe da Casa Civil, Ciro Nogueira
(PP), que confirmou que a transição
começa nos próximos dias.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o presidente Jair bolsonaro (PL) se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (1º)
após perder o segundo turno das eleições.
o presidente falou por dois minutos. bolsonaro agradeceu os votos recebidos e criticou ocupações de rodovias, mas disse
que “manifestações pacíficas são bem-vindas”. “Mais uma demonstração de fraqueza
e incapacidade”, disse a leitora.
Oberda dos Santos

M

@ohoje
o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin
(PSb) comandará uma equipe de 50 pessoas, que mesclará quadros técnicos e políticos, para dialogar com integrantes do
governo do presidente Jair bolsonaro (PL),
que foi derrotado nas eleições. “Só que
não”, comentou o leitor.
Flavio Silva (@flavio_casilva)

N

@jornalohoje
o presidente Jair bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle bolsonaro não se seguem mais no instagram após a derrota
nas urnas no domingo (30), que deu vitória
ao ex-presidente Luiz inácio Lula da Silva
(PT). Ainda não se sabe o motivo que fez o
casal presidencial deixar de seguir um ao
outro na rede social na madrugada desta
segunda-feira (31). no entanto, as fotos dos
dois não foram apagadas do perfil. “Será
que o... deixa quieto”, indagou o leitor.
Taciano Lima (@TacianoLimaOfc)

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

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | Endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2022

ECONOMIA

ABr

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

O Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano

Aumento de
gastos públicos
pode elevar
expectativa
de inﬂação
O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco
Central (BC), alertou que o aumento dos gastos públicos e
a incerteza sobre as contas em 2023 podem elevar as expectativas de inflação e informou que retomará o ciclo
de alta da taxa básica de juros, a Selic, caso o processo de
desinflação não transcorra como esperado. Em reunião
na semana passada, diante da queda da inflação dos últimos meses, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano.
“O Comitê avalia que o aumento de gastos de forma
permanente e a incerteza sobre sua trajetória a partir
do próximo ano podem elevar os prêmios de risco do
país e as expectativas de inflação à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas
sobre a trajetória fiscal. O Comitê reitera que há vários
canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação,
incluindo seu efeito sobre a atividade, preços de ativos,
grau de incerteza na economia e expectativas de inflação”, disse a ata da última reunião do Copom, divulgada
ontem (1º), em Brasília.

Juros

Ao optar pela manutenção da taxa de juros, o colegiado
reforçou a necessidade de avaliação, ao longo do tempo,
dos impactos acumulados “do intenso e tempestivo ciclo
de política monetária já empreendido”. A taxa continua
no maior nível desde janeiro de 2017, quando também
estava em 13,75% ao ano.
Essa foi a segunda vez seguida em que o BC não mexe
na taxa, que permanece nesse nível desde agosto. Anteriormente, o Copom tinha elevado a Selic por 12 vezes
consecutivas, num ciclo que começou em meio à alta dos
preços de alimentos, de energia e de combustíveis.
“O Comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também
a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O
Comitê enfatiza que não hesitará em retomar o ciclo de
ajuste caso o processo de desinflação não transcorra
como esperado”, esclarece a ata.
Para o Copom, já são perceptíveis os impactos do aumento dos juros nos dados de crédito e atividade econômica. “Nota-se um impacto nos dados recentes referentes
tanto à composição das concessões de crédito para as famílias quanto ao aumento moderado da inadimplência,
em parte associados a uma dinâmica na renda real disponível que sugere retração”, avaliou.
Ainda assim, para o colegiado, a inflação ao consumidor segue elevada, apesar da queda recente e dos
efeitos do corte de impostos em itens como combustíveis
e energia elétrica.
“As divulgações recentes foram fortemente influenciadas pela redução de preços administrados, em função
tanto da queda de impostos quanto, em menor medida,
das quedas dos preços internacionais de combustíveis.
Além disso, itens relacionados a bens industriais, refletindo
a queda mais intensa dos preços ao produtor e a distensão
das pressões nas cadeias globais de valor, também apresentaram desaceleração. No entanto, os componentes
mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária,
que apresentam maior inércia inflacionária, mantêm-se
acima do intervalo compatível com o cumprimento da
meta para a inflação”, esclarece a ata do Copom.

Inflação

A taxa Selic é o principal instrumento usado pelo
Banco Central para alcançar a meta de inflação. A elevação da Selic, que serve de referência para as demais
taxas de juros no país, ajuda a controlar a inflação, porque a taxa causa reflexos nos preços, já que juros mais
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança,
contendo a demanda aquecida.
Em setembro, houve deflação de 0,29%, o terceiro
mês seguido de queda no indicador. Com o resultado, o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula
alta de 4,09% no ano e 7,17% em 12 meses, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para decidir sobre a manutenção da Selic, o comitê
estabeleceu um cenário básico para a inflação, com as
projeções em 5,8% para 2022, 4,8% para 2023 e 2,9%
para 2024. As estimativas para a inflação de preços administrados são de deflação de 3,9% para 2022, e altas de
9,4% para 2023 e de 3,8% para 2024.
A previsão para 2022 está acima do teto da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo BC. (ABr)

Perdas se espalham pela indústria e
produção volta a cair em setembro
Os efeitos “retardatários” da política de
juros altos sobre a atividade econômica, as
incertezas nos cenários doméstico e internacional, a inflação persistente e o avanço
da carestia no setor de alimentos continuam
a operar de forma a esvaziar as possibilidades de crescimento mais alentado no terço
final deste ano. Até aqui, a indústria surge
como principal setor afetado pelo efeito
combinado daqueles fatores, com a produção
apontando para baixo pelo segundo mês
consecutivo em setembro, na comparação
com o mês imediatamente anterior, depois
de oscilar entre altos e baixos desde o final
do semestre passado.
O “efeito gangorra”, conforme registrado
neste espaço (O Hoje, 06.10.2022), parece
ter aberto espaço para uma redução continuada da produção, conforme sugerem os
dados da mais recente pesquisa mensal
sobre a produção industrial, conduzida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A produção no setor, que já havia
experimentado recuo de 0,7% na saída de
julho para agosto, voltou a anotar baixa em
idêntica intensidade, numa queda de 0,7%
na passagem de agosto para setembro, já
descontados fatores sazonais. Na visão do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi), “este é um sinal de que a
oscilação entre altas e baixas, que vimos na
virada do semestre, pode estar dando lugar
a uma nova sequência de declínios”.

BALANÇO
t

2 Para reforçar seu diagnóstico, o Iedi acrescenta que
86% dos 26 ramos investigados pelo IBGE apresentaram
perdas mais acentuadas do
que a baixa anotada pelo conjunto da indústria, diante de
78% em agosto deste ano. Os
números vieram muito ruins
para as indústrias de fabricam
produtos de madeira, para a
metalurgia, produtos diversos,
bebidas e confecções, com
baixas, pela ordem, de 8,8%,
7,6%, 6,1%, 4,6% e de 3,6%.
2 Entre os ramos industriais
que chegaram a avançar, destacam-se as indústrias de produtos de fumo, com alta de
6,9%, outros equipamentos
de transportes (mais 2,7%),
máquinas e equipamentos
(2,2%) e a indústria extrativa,
que avançou 1,8%. A indústria
de transformação, no entanto,
apresentou baixa de 1,3%.
2 Entre os grandes setores
industriais, conforme a pesquisa do IBGE, todos tropeçaram em setembro, com perdas de 1,1% para a indústria
de bens intermediários e de
1,4% no setor de produtos
semi e não duráveis. A produção de bens de capital, que
havia sofrido baixas de 1,6%
e de 3,2% em junho e julho,
não conseguiu dar continuidade aos números positivos
de agosto, quando chegou a

Os sinais, no entanto, são de uma piora
qualitativa no desempenho industrial entre
agosto e setembro, conforme anota ainda o
mesmo Iedi, sempre com base nos números
apurados pelo IBGE. Houve uma “piora
quanto à amplitude setorial no resultado
mais recente”, aponta o Iedi, mostrando
que, em agosto, perto de 35% dos 26 ramos
industriais investigados pelo IBGE haviam
apresentado números negativos na comparação com julho. Essa proporção saltou para
81% em setembro, quando 21 daqueles ramos ficaram no vermelho e apenas cinco
apresentaram crescimento.

Perdas mais amplas

Na mesma direção, o indicador de “difusão”
do IBGE, que assinala o percentual de produtos
em crescimento na indústria como um todo,
despencou de 70,3% em agosto para apenas
30,9% em setembro. Foi o percentual mais
baixo para o mês desde setembro de 2018,
quando apenas 22,7% dos produtos fabricados
pela indústria chegaram a crescer em relação
a agosto do mesmo ano. Na comparação com
o mesmo mês de 2021, o índice de difusão
saiu de 48,0% em agosto para 45,3% no mês
seguinte, apenas mais elevado do que em setembro do ano passado (42,6%), quando a indústria havia registrado baixa de 4,1%. Considerada a série desde 2013, o percentual de
produtos em alta foi o segundo mais baixo
para o mesmo mês desde de 2016.

avançar 5,8%, recuando 0,5%
em setembro.
2 A indústria de bens duráveis havia perdido todo o
avanço de 6,5% observado
em junho com queda de 6,8%
no mês imediatamente seguinte, recuperando-se em
seguida ao saltar 6,2% em
agosto. Mas, em setembro, a
produção recuou 0,2%.
2 A base de comparação
mais baixa em setembro do
ano passado ajuda a explicar
parcialmente o avanço registrado no mesmo mês deste
ano, com a produção avançando 0,4% nesse tipo de comparação. Ainda assim, praticamente 54% dos ramos
acompanhados pelo órgão oficial de pesquisas, ou 14 em
26, apresentaram dados negativos em relação a setembro
do ano passado. Os números
foram piores para os setores
de manutenção, reparação e
instalação de máquinas e
equipamentos (-6,4%), para
produtos de madeira (-4,5%),
têxteis (-3,2%), móveis (-2,8%)
e confecções (-2,4%).
2 A produção de alimentos,
que sofreu baixa de 2,9% entre agosto e setembro, foi
igualmente menor do que
em setembro de 2021, com
perda de 0,4%. No acumulado
entre janeiro e setembro deste ano, a indústria de bens

alimentícios anota variação
de apenas 0,7%, saindo-se
ainda assim melhor do que
a média de todo o setor industrial, que apresentou redução de 1,1%.
2 Com os devidos ajustes
sazonais, quer dizer, excluindo-se fatores que se repetem
em períodos determinados
do ano (feriados, finais de
semanas e outras ocorrências), a produção em setembro não conseguiu retomar
sequer os níveis de fevereiro
de 2020, antes da pandemia,
acumulando queda de 2,4%
até setembro deste ano.
2 O tamanho do atraso no
setor industrial pode ser observado ainda na comparação com maio de 2011, quando a produção havia alcançado sua melhor marca histórica. Desde lá, a pesquisa
aponta uma retração de
18,7%. Em outras palavras,
a indústria consegue produzir hoje o equivalente a
81,3% do que produzia há
11 anos. A produção de duráveis, por seu turno, estava,
em setembro deste ano,
37,1% abaixo dos níveis recordes de março de 2011.
No setor de bens de capital,
a distância chegava a 23,9%
quando se considera o volume produzido em abril de
2013. (Especial para O Hoje)

Mutirão nacional de negociação
de dívidas já está valendo
Ao longo de todo este mês,
pessoas endividadas terão a
oportunidade de limpar o nome.
De ontem (1º) até o dia 30, ocorre
o segundo mutirão nacional de
negociação de dívidas e orientação financeira deste ano.
Ação conjunta do Banco Central (BC), da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), da Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon) e dos Procons de todo
o país, o mutirão oferece oportunidade de renegociação de dívidas com desconto e parcelamentos que caibam no bolso.

Podem participar do mutirão
pessoas físicas com débitos em
atraso com bancos e demais
tipos de instituições financeiras,
desde que a dívida não esteja
atrelada a bens dados em garantia. As negociações podem
ser pedidas por meio da plataforma Consumidor.gov.br ou
pelos canais diretos das instituições participantes, disponíveis
na página do mutirão.
No site do mutirão, o interessado também terá acesso ao
link do Registrato, sistema do
Banco Central que informa todos

os relacionamentos do cidadão
com o sistema financeiro. A página permite a consultas sobre
informações de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques
devolvidos, contas, chaves Pix e
operações de câmbio. A página
da ação conjunta também dará
acesso à plataforma de educação
financeira Meu Bolso em Dia,
da Febraban.
Neste ano, o mutirão alertará
os cidadãos sobre o superendividamento e a possibilidade de
pedir renegociação, conforme
previsto na Lei 14.181/21 . (ABr)
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Bolsonaro discursa dois dias
após derrota, mas não cita Lula
Reprodução

Por dois minutos,
presidente faz
um aceno ao
eleitorado e ignora
vitória do petista
Yago Sales
Em dois minutos, Jair Messias Bolsonaro (PL), derrotado
nas urnas no domingo (30),
fez, cercado de ministros e
aliados, um pronunciamento
quase 44 horas após as eleições.
Bolsonaro usou 1.346 palavras
sem citar o presidente eleito,
Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
para agradecer ao eleitorado
e legitimar a insurgência de
apoiadores nas rodovias desde
a noite da proclamação da derrota, que, diante das câmeras,
não reconheceu.
Na curta fala no Palácio
da Alvorada, Jair Bolsonaro
evocou expressões que fizeram parte da crônica do período de governo bolsonarista,
por onde passou, dentre elas
“Deus”, “pátria”, “família” e
“liberdade”. Sem responder
às perguntas de repórteres
brasileiros e estrangeiros, saiu
sem olhar para trás, acompanhado de apenas um dos filhos: o deputado federal
Eduardo Bolsonaro.
Em seguida, o ministro da
Civil, Ciro Nogueira, afirmou
que, na quinta-feira (3), começaria o processo de transição
do governo, assim que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann,
consolide o nome do vice eleito,
Geraldo Alckmin, como coordenador da transição.
Em um dos pontos mais esperados - sobre a democracia
-, Bolsonaro se defende, dizendo que sempre foi rotulado
como antidemocrático. “Ao
contrário dos meus acusadores,
sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais”, disse, em indireta a algumas fala de Lula da Silva.

Na curta fala, Jair Bolsonaro evocou expressões que fizeram parte da crônica do período de governo, como “Deus”, “pátria”, “família” e “liberdade”
Antes, Jair Bolsonaro agradeceu aos 58 milhões e classificou os atos antidemocráticos
são “movimentos populares
são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como
se deu o processo eleitoral”.
Para ele, as aglomerações “pacíficas sempre serão bem-vindas”. Ele, no entanto, no tom
que usou em campanha e enquanto presidiu o País, deixou

mais uma indireta à oposição:
“os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que
sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do
direito de ir e vir”.
No entanto, ao mesmo tempo, quase três centenas de rodovias brasileiras continuavam
bloqueadas, sob a tensão de

ações policiais e pedidos golpistas de intervenção militar
Em outro aceno aos apoiadores, ele afaga, dizendo que
a “direita surgiu de verdade
em nosso país”. Ainda lembrou a quantidade importante
para a sua base de congressistas eleitos e disse que ele
formou “diversas lideranças
pelo Brasil”. E, esperançoso:
“Nossos sonhos seguem mais

Leia o discurso compLeto de Jair BoLsonaro:
Quero começar agradecendo os
58 milhões de brasileiros que votaram
em mim no último dia 30 de outubro.
Os atuais movimentos populares são
fruto de indignação e sentimento de
injustiça de como se deu o processo
eleitoral. As manifestações pacíficas
sempre serão bem-vindas, mas os
nossos métodos não podem ser os
da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de
propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de

ir e vir. A direita surgiu de verdade
em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força
dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade.
Formamos diversas lideranças pelo
Brasil. Nossos sonhos seguem mais
vivos do que nunca. Somos pela ordem
e pelo progresso. Mesmo enfrentando
todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma
guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus

acusadores, sempre joguei dentro das
quatro linhas da Constituição. Nunca
falei em controlar ou censurar a mídia
e as redes sociais.
Enquanto presidente da República
e cidadão, continuarei cumprindo todos
os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões
de brasileiros que, como eu, defendem
a liberdade econômica, a liberdade
religiosa, a liberdade de opinião, a
honestidade e as cores verde-amarela
da nossa bandeira. Muito obrigado.

vivos do que nunca. Somos
pela ordem e pelo progresso”.
Lendo o texto do discurso,
Bolsonaro cita ainda a Carta
Magna. “Enquanto presidente da República e cidadão,
continuarei cumprindo todos
os mandamentos da nossa
Constituição”.
E, em uma fala mais endereçada aos eleitores que o levaram ao segundo turno e, por
uma margem de votos considerada pequena - quase 2 milhões - numa votação surpreendente, diz: “É uma honra ser o
líder de milhões de brasileiros
que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade
religiosa, a liberdade de opinião,
a honestidade e as cores verde-amarela da nossa bandeira”.
Antes de fechar a pasta onde
acomodou o discurso, se despediu: “Muito obrigado”.
Um jornalista, impávido,
aos berros, insistiu na pergunta: "Presidente, o senhor não
vai reconhecer a derrota?".
(Especial para O Hoje)

PRESIDÊNCIA DA ALEGO

Cambão diz que discussão “terá seu momento”
Representante do entorno
do Distrito Federal, o deputado
estadual reeleito Wilde Cambão (PSD) é um dos cotados
para disputar a presidência da
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego). Ele contudo,
nega que tenha discutido o assunto e garante que não colocou o nome à disposição. "Esta
discussão terá seu momento
certo." Para ele, a discussão
sobre a mesa deve ganhar corpo em janeiro.
"Há pautas importantes a
serem discutidas na Alego antes disso. A eleição será só em
fevereiro e eu nunca discuti
este assunto com ninguém.
Esta passará também pela posse dos novos deputados que
foram eleitos no último pleito
que vão assumir ainda", completa.
Segundo Cambão, é preciso
incluir os novos deputados no
debate. Ele, contudo, reforça
que está focado em finalizar
as contas e que não pretende
discutir presidência neste momento. "Não quero falar, pois
está muito cedo." Apesar de
não incluir seu nome, ele afirma que o entorno precisa de

Agência Assembleia de Notícias

Cambão disse que não.

Disputa pela mesa
e força do entorno

Deputado nega ter conversado sobre disputa; apesar disso, diz que Entorno precisa de mais representação
representação na mesa diretora. "Precisa de um espaço
maior."
Irredutível, ele também diz
não ter ouvido que o nome
dele tem sido citado pelos corredores da Casa. "Sinceramente, fico envaidecido, mas não

ouvi."
Nos bastidores, o assunto
já começou a correr. “Já corre
na Casa uma conversa de que
o Cambão vai entrar na briga
pela presidência e já tem
apoios importantes. Inclusive
do prefeito de Luziânia que

estaria ajudando a articular
com outros deputados”, disse
um interlocutor com bom trânsito na Alego. O prefeito no
caso, é o ex-deputado estadual
Diego Sorgatto (União Brasil).
Um fonte próxima a Sorgatto
confirmou a fala ao jornal.

Os nomes já colocados na
disputa são: o líder do governo
Bruno Peixoto (União Brasil),
Virmondes Cruvinel (União
Brasil), Renato de Castro (União
Brasil), Lincoln Tejota (União
Brasil) e Cairo Salim (PSD). Independente do candidato, o
olhar para os nomes eleitos
da região do entorno é importante para qualquer um.
São dois de Luziânia, Wilde
Cambão (como já mencionado) e Cristóvão Tormin (Patriota); dois de Valparaíso de
Goiás, Quirino (Republicanos)
e Zeli (PRTB); um de Santo
Antônio de Descoberto, André
do Premium (Avante); e um
de Águas Lindas de Goiás, Anderson Teodoro (Avante). Juntos, eles somaram mais de
151 mil votos. Peso eleitoral
que eles podem usar na negociação junto aos postulantes
da mesa diretora, uma vez
que representam mais de
14,5% de toda a Casa, que tem
41 membros. (Francisco Costa, especial para O Hoje)
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Casa, salário e advogados

A proposta, para alguns vereadores, fere o regimento interno

Em sessão,
Clécio ofende
empresários
de Goiânia
O vereador Clécio Alves (Republicanos), ofendeu empresários da região da Avenida Castelo Branco durante
Sessão Plenária realizada da última terça-feira (1º/11). Os
empresários foram até a Câmara protestar contra um
projeto de autoria do vereador que muda o nome da
Avenida Castelo Branco para “Agrovia Iris Rezende”. Em
um dos momentos mais calorosos do encontro, Clécio
deu ‘banana’ para a plateia.
A proposta, para alguns vereadores, vai contra o regimento
interno da Câmara de Goiânia, que proíbe parlamentares
de apresentar dois projetos do mesmo teor durante uma legislatura. Em janeiro, Clécio havia apresentado o mesmo
projeto que visava mudar o nome da mesma via para
“Avenida Iris Rezende”. A proposta, no entanto, não prosperou.
Ele afirma que não vai contra o regimento por ter nomenclatura diferente, mesmo tendo o mesmo objetivo.
Segundo informações de bastidores, vereadores da capital
veem Clécio como o “Manda-Chuva” da Câmara Municipal.
“O Clécio é o Manda-Chuva, as coisas aqui funcionam
como ele quer que funcione”, disse um vereador.
Para Clécio, porém, o projeto vai “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”, disse. (Felipe
Cardoso e Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Jair Bolsonaro cuidou de seu futuro. Como
revelou a Coluna ontem em sua versão
online, na reunião que teve com o ‘dono’ do
PL, seu partido, Valdemar da Costa Neto, ele
tratou de se blindar a partir de janeiro. E só
então se pronunciou à nação no Alvorada.
Segundo fontes do Governo, a blindagem
caberá a Valdemar através do PL. O partido
deve dar garantias a Bolsonaro a partir de
1º de janeiro, como uma casa alugada no
Lago Sul em Brasília, um pagamento mensal
como conselheiro do partido e defesa jurídica,
disponibilizando uma conhecida banca advocatícia da capital para cuidar dos atuais
58 processos que ele responde no STF, e os
quais devem “descer” para a 1ª instância.
Bolsonaro não tem onde morar em Brasília,
se quiser ficar na capital. Mas tem outros
destinos os quais a família sugere, a fim de
submergir por alguns meses.

Festa dos grileiros

Causou surpresa
entre advogados – até
defensores de sem-terra e sem-teto – a decisão monocrática do
ministro do STF Luís
Roberto Barroso para
que os tribunais de Justiça dos Estados criem
comissões de conflitos fundiários para auxiliar
na decisão dos magistrados sobre ocupações
de terras, irregulares ou não. A decisão pode
prejudicar proprietários de terras em centenas de processos no País com a já conhecida
procrastinação por parte da defesa de invasores. Prevê até a análise pelo conselho de
decisões de 1ª instância que determinem o
despejo. Grileiros comemoram.

Outra do Freitas

Renan Calheiros terá em primeira mão a
radiografia do novo governo em tempo real.
Seu apadrinhado no Tribunal de Contas da
União, ministro Bruno Dantas, sugeriu e o
PT topou a criação de inédita comissão de
acompanhamento do governo de transição.
Renan, que não vai ficar de fora da gestão
Lula, saberá antes quem é quem na futura
administração. E poderá negociar os ministérios e cargos que deseja. Com um trunfo
forte: ele elegeu o filho senador, e Paulo
Dantas para o Governo de Alagoas.

O deputado estadual eleito pelo PT do
Paraná Renato Freitas aprontou mais uma.
Atacou em suas redes sociais, classificando
como fascistas, crianças do conhecido Colégio
Marista, de Curitiba, pelo simples fato de se
manifestarem em prol de Bolsonaro no intervalo das aulas na última segunda-feira.
No pátio, havia também bandeiras do PT e
coleguinhas pró-Lula. Freitas é o vereador
que retomou o mandato numa canetada do
ministro Barroso (STF), alegando que foi
vítima de racismo institucional na cassação
pela Câmara da capital. Balela. Ele invadiu
uma missa numa igreja católica, fez baderna
e desrespeitou o culto, o padre e os fiéis.

PM na pista

Plano$ de $aúde

Poderoso Renan

O Brasil tem cerca de 13 mil agentes
da Polícia Rodoviária Federal, e destes,
12 mil são filiados à FenaPRF – que está
rachada. A corporação está rachada, como
um todo. Entre policiais bolsonaristas, lenientes com os bloqueios dos caminhoneiros, e os apartidários, que pedem solução à direção. Bolsonaro perdeu a oportunidade ontem de pacificar o País e mandar seus seguidores aloprados desbloquearem as estradas. Agora, só o cassetete
das polícias militares deverá resolver.

O conselheiro Mário Goulart Maia, do
Conselho Nacional de Justiça, fará duras
críticas à fiscalização do Governo e às operadoras de planos de saúde no I Congresso
do Fórum Nacional do Judiciário para a
Saúde, em São Paulo, dias 17 e 18. Para ele,
o aumento de processos relacionados à cobertura médica se deve, em boa parte, ao
descumprimento de contratos por operadoras e também pela fraca atuação da agência nacional de saúde diante de abusos dos
planos. (Especial para O Hoje)

Geraldo Alckmin vai coordenar
equipe de transição de Lula
Ricardo Stuckert

A decisão foi
tomada na manhã
da última terçafeira em uma
reunião com
a liderança
do partido
Luan Monteiro
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolheu
seu vice, Geraldo Alckmin
(PSB), para coordenar a equipe
de transição para o governo
petista. A decisão foi tomada
na manhã da última terça-feira
(1º), em uma reunião com a liderança do partido.
Alckmin comandará uma
equipe de 50 pessoas, que mesclará quadros técnicos e políticos
para dialogar com integrantes do
governo de Jair Bolsonaro (PL),
que foi derrotado nas eleições.
Os principais líderes do PT
e dos partidos da coligação
que elegeu Lula devem compor
o grupo. A equipe de transição
despachará do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB), em Brasília.
“Nós vamos começar as tratativas na quinta-feira (3). Nós
já estamos pensando, mas na
quinta-feira a gente começa a
fazer essa composição [da equipe de transição]”, afirmou Gleisi Hoffman, presidente do PT.
“Nossa proposta é ir para Brasília, já ter uma reunião pre-

Alckmin comandará uma equipe de 50 pessoas que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo Bolsonaro
sencial com quem for a parte
do governo que vai fazer essa
transição para que a gente já
possa colocar em operação a
equipe de transição".

Discurso

O presidente eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), fez
seu primeiro pronunciamento
após vencer o segundo turno
das eleições presidenciais no
domingo (30/10). Lula foi eleito
com 50,89% dos votos válidos
contra 49,11% do presidente
Jair Bolsonaro (PL).

Em sua breve fala, Lula
agradeceu aliados e eleitores
e afirmou que nesta campanha
não lutou contra um candidato,
mas a máquina pública. “A
vida inteira sempre achei que
Deus fosse muito generoso comigo para permitir eu sair de
onde saí para chegar onde cheguei. Nós não enfrentamos um
adversário, um candidato, enfrentamos a máquina do estado brasileiro colocada a serviço
[de um candidato]”, disse Lula.
Na sequência, o presidente
eleito afirmou que quer rees-

tabelecer a paz. “Estou aqui
para governar esse país numa
situação muito difícil. Mas tenho
fé que com a ajuda do povo,
nós vamos encontrar uma saída
para que esse país volte a viver
democraticamente, harmonicamente. E a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as
famílias, os divergentes, para
que a gente possa construir o
mundo que nós precisamos, e
o Brasil”, completou.
Na sequência, Lula leu um
discurso. “Não é uma vitória
minha ou do PT, mas de um

imenso movimento democrático, que se formou acima dos
partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias,
para que a democracia saísse
vencedora”, afirmou.
“Meus amigos e minhas amigas. A partir de 1º de janeiro de
2023, vou governar para 215
milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não
existem dois Brasis, somos um
único país, um único povo, uma
grande nação”, continuou o petista. (Especial para O Hoje)
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Segue vivo

Nos pênaltis, Vila
Nova despacha o
Real Noroeste e
vai à semifinal
da Copa Verde

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Breno Modesto
O Vila Nova está classificado para a semifinal da
Copa Verde. A classificação
para a próxima fase da competição regional veio ontem
à noite, nos pênaltis. No tempo normal, o time comandado pelo técnico Allan Aal
ficou no 0 a 0 com o Real
Noroeste, do Espírito Santo,
que havia eliminado o Goiás
na fase anterior.
Nas penalidades, Railan fez
o gol que sacramentou a vaga
para o Colorado. Na semifinal,
o Tigre enfrentará o vencedor
do duelo entre Cuiabá e Brasiliense, que se enfrentam nesta
quarta-feira (2). Diferentemente das outras fases, a próxima
será disputada em ida e volta.
A tendência é de que o primeiro dos dois duelos seja já
no sábado (5).

O jogo

A partida entre Vila Nova
e Real Noroeste começou num
ritmo lento. Tanto que as oportunidades de gol demoraram
a aparecer. A primeira chance
clara aconteceu somente aos
17 minutos do primeiro tempo. E foi dos visitantes. De
perna direita, Alex Pixote, dentro da área, finalizou e colocou
Tony para trabalhar. Sete minutos mais tarde, o goleiro
colorado apareceu novamente. Após um erro na saída de
bola, Toni Galego, na pequena

No Estádio
Onésio Brasileiro
Alvarenga, o Vila
Nova venceu o
Real Noroeste, nos
pênaltis, por 3 a 2

área, chutou e fez com que o
camisa 25 trabalhasse.
A resposta colorada veio
na marca de 28 minutos. Primeiro, Kaio Nunes arriscou de
fora da área e viu Weide fazer
uma defesaça. No rebote, foi a
vez de Dentinho encher o pé e
colocar o arqueiro para trabalhar. De mão trocada, o camisa 1 espalmou e mandou

GOIÂNIA

Lucas Oliveira
celebra primeiro
acesso da carreira
No último sábado (29),
pela última rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, o Goiânia
derrotou o Cerrado por 3 a
0 e ficou com a segunda e
última vaga na primeira divisão do ano que vem. O
acesso veio mesmo depois
do Galo Carijó trocar seu
comando técnico na reta final do torneio.
Quando restavam duas
rodadas para o término da
competição, a diretoria alvinegra acertou a contratação de Lucas Oliveira para
o lugar de Marcus Alexandre. Com 100% de aproveitamento, o novo comandante conseguiu ultrapassar
a Anapolina, que dependia
apenas de si, e ficou com o
acesso. De acordo com Oliveira, o sentimento é de dever cumprido.
“A expectativa (pelo
acesso) era muito grande.
Precisávamos vencer e torcer por um resultado adverso da Anapolina. Fizemos a nossa parte e, após o
fim do jogo, em Anápolis,

uma mistura de alívio com
um sentimento de dever
cumprido, misturado com
um agradecimento a Deus
por ter me dado essa benção”, disse Lucas Oliveira.
O acesso foi o primeiro
da carreira de Lucas Oliveira, que disse que acertou
com o Galo Carijó em menos de cinco minutos. Segundo o treinador, a conquista acabou sendo uma
ajuda dele para o Goiânia
e do clube para ele.
“Foi a primeira conquista (de acesso) no profissional. Sabia das dificuldades
do Goiânia. Aceitei o convite
exclusivamente por acreditar no acesso. Meu acerto
com o presidente demorou
apenas cinco minutos. Deixei claro que aceitaria por
acreditar no acesso. Acho
que foi uma ajuda mútua.
Ajudei o Goiânia no momento crucial e o Goiânia
me ajudou a conquistar o
primeiro acesso na carreira”, finalizou Lucas Oliveira.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
Humberto Junior/Goiânia EC

para escanteio.
No segundo tempo, quem
começou melhor foi o Vila
Nova, que quase marcou aos
cinco, com Matheuzinho. Em
jogada individual pelo lado direito, Railan chegou à linha
de fundo e cruzou, na medida,
para o camisa 7, que livre de
marcação, finalizou para fora.
Na marca de 22 minutos, foi a
vez de Dentinho, de fora da
área, mandar muito perto da
meta defendida por Weide.
A blitz vilanovense seguia,
mas os comandados de Allan
Aal não conseguiam marcar.
A última grande chance aconteceu aos 29 minutos, quando
Matheuzinho recebeu na área
e, de perna esquerda, buscou
o ângulo. Bem posicionado,
Weide fez a defesa e evitou o

tento colorado.
Nas penalidades máximas,
brilhou a estrela de Railan,
que fez o gol da classificação
colorada. Antes dele marcar,

os demais jogadores de Vila
Nova e Real Noroeste acertaram, juntos, apenas quatro
de doze cobranças. (Especial
para O Hoje)

FICHA TéCniCA
Vila Nova 0(3)x(2)0 Real Noroeste
Data: 1º de novembro de 2022. Horário: 19h30. Local: Estádio
onésio brasileiro Alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Alisson
Sidnei Furtado (To). Assistentes: Fábio Pereira (To) e natal
da Silva ramos Junior (To)
Vila Nova: Tony; Alex Silva (railan), Alisson Cassiano, Jordan
e Willian Formiga; ralf, Arthur
rezende e Matheuzinho (Wagner); dentinho (diego Tavares),
neto Pessoa (riquelme) e Kaio
nunes (Matheus Souza).
Técnico: Allan Aal

Real Noroeste: Weide; Gabriel
(Luanderson), Jhonathan, igor
ribeiro e djavan (Anderson
Penna); ítalo, Mateus norton
e Alex Pixote; Warlei, Toni Galego (Alex Junior) e Kiko (Matheus bidik).
Técnico: duzinho

CAMPEONATO BRASILEIRO

Fora de casa, Goiás
enfrenta o Athletico-PR
Depois de dois jogos seguidos
como mandante, o Goiás volta
a atuar como visitante na Série
A do Campeonato Brasileiro.
Nesta quarta-feira (2), o time
comandado pelo técnico Jair
Ventura encara o Athletico-PR,
vice-campeão da Libertadores,
na Arena da Baixada. Para confirmar, de forma matemática,
a sua permanência na primeira
divisão, o Esmeraldino precisa
de um simples empate.
Contra o Furacão, o treinador alviverde contará com o
retorno de quatro jogadores.
O lateral-direito Maguinho, o
zagueiro Caetano, o volante
Auremir e o meia Marquinhos
Gabriel são as novidades de
Jair Ventura para o duelo.
Maguinho e Auremir voltam
após terem cumprido suspensão
automática no empate contra o
Corinthians. Por pertencer ao Alvinegro, Caetano não pôde atuar.
Já Marquinhos Gabriel volta após
um período lesionado.

Athletico-PR

Para enfrentar o Goiás, o
Athletico-PR, vice-campeão da
Libertadores, no último final
de semana, terá três desfalques. Na derrota contra o Pal-

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Diante do Furacão, Jair Ventura contará com o retorno de quatro jogadores

meiras, na última rodada do
Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari e os
atacantes Cuello e Pablo foram
advertidos e terão de cumprir
suspensão automática. No caso
do argentino, o cartão recebido
foi o vermelho. Desta maneira,
o auxiliar técnico Paulo Turra
será o responsável por comandar o Furacão. No ataque, David Terans e Canobbio disputam a condição de titular.

Histórico

O confronto desta quartafeira (2) será o de número 49
da história entre Athletico-PR
e Goiás. Nas 48 vezes anterio-

res em que se enfrentaram, a
equipe paranaense foi a que
mais venceu. Foram 20 vitórias do Furacão contra 18 do
Esmeraldino. Além disso, os
clubes empataram em outras
10 oportunidades.
A última partida entre eles
aconteceu há quase quatro
meses. Pela 16ª rodada da
atual edição do Campeonato
Brasileiro, o Goiás derrotou
o Athletico por 2 a 1, na Serrinha. Na ocasião, Pedro Raul
e Nicolas fizeram os gols do
triunfo alviverde. David Terans descontou para o Furacão. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA TéCniCA
Athletico-PR x Goiás
Data: 2 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: Arena da baixada, em Curitiba (Pr). Árbitro:
Leandro Pedro Vuaden (rS). Assistentes: Guilherme dias Camilo (Fifa/MG) e Tiago Augusto Kappes
diel (rS). VAR: daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

O acesso com o Goiânia foi o primeiro da carreira de Lucas Oliveira

Athletico-PR: bento; Khellven, Pedro Henrique
(Matheus Felipe), Thiago Heleno e Abner; Hugo
Moura (Erick), Fernandinho e Alex Santana; david Terans (Canobbio), Vitinho e Vitor roque.
Técnico: Paulo Turra

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, reynaldo
e Hugo (Matheus Sales); Auremir, diego e
Marquinhos Gabriel; dadá belmonte, Pedro
raul e Vinícius.
Técnico: Jair Ventura
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Alan Deyvid/Atlético-GO

Para o treinador Eduardo Souza, o jogo contra o Santos, além de importante para o Dragão, deve ser muito difícil

QuereNdo pontuar

Breno Modesto
Vindo de derrota, fora de
casa, o Atlético Goianiense tenta pontuar para continuar vivo
na luta contra o rebaixamento
à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E, nesta quarta-feira (2), o time comandado
pelo técnico interino Eduardo
Souza recebe o Santos, no Estádio Antônio Accioly.
Para o comandante rubronegro, o duelo contra o Peixe
será muito difícil, pois, para
ele, a equipe possui atletas que
devem ser o futuro da Seleção
Brasileira. Porém, Eduardo
Souza acredita que a boa semana de trabalho que teve
com seu grupo deve resultar
em um grande jogo. Assim, ele
espera que o Dragão conquiste
os três pontos.
“O jogo contra o Santos é
importantíssimo. Vai ser muito
difícil, pois o Santos é bem
qualificado. Para mim, os jogadores da frente são do nível
de Seleção Brasileira. Eu vejo

No Antônio Accioly, Atlético-GO recebe o Santos e tenta
pontuar para não se complicar mais no Brasileirão
que o ngelo e o Marcos Leonardo devem ser o futuro do
futebol brasileiro. Além disso,
eles têm uma defesa sólida.
Mas estamos preparados. Tivemos uma boa semana de
trabalho e acredito que faremos mais um grande jogo. Não
controlamos a vitória, mas vamos trabalhar para sair com
o resultado positivo”, disse

Eduardo Souza.

Santos

Para encarar o Atlético
Goianiense, a principal novidade do Santos é o retorno do
zagueiro Maicon, que está recuperado de uma lesão na coxa
direita. Apesar de estar em
condições para atuar, o defensor deve começar a partida no

banco de reservas. Desta forma, Alex Nascimento deve seguir como titular.
No meio, o técnico interino
Orlando Ribeiro deve promover as entradas de Carlos Sánchez na vaga de Rodrigo Fernández e Carabajal no lugar
de Ed Carlos. Assim, Camacho
deve ser recuado para atuar
como primeiro volante. Ed Car-

FICHA TéCniCA
Atlético-GO x Santos
Data: 2 de novembro de 2022. Horário: 19h. Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: Anderson daronco (Fifa/rS). Assistentes: rafael da Silva Alves (Fifa/rS) e Michael Stanislau (rS).
VAR: rodrigo d’Alonso Ferreira (SC)
Atlético-GO: renan; dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel baralhas e
Wellington rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando.
Técnico: Eduardo Souza

Santos: João Paulo; nathan, Eduardo bauermann,
Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Carabajal; ngelo, Lucas braga e Marcos Leonardo.
Técnico: orlando ribeiro

los deve passar por uma cirurgia no ombro esquerdo e
não atuará mais nesta temporada. Quem também não deve
mais jogar em 2022 é Soteldo.

Histórico

A partida desta quarta-feira
(2) será a décima nona da história entre Atlético Goianiense
e Santos. Até aqui, o histórico
do confronto aponta bastante
equilíbrio. Nas 18 vezes anteriores em que se enfrentaram, quem mais venceu foi o
Peixe, que triunfou em oito
oportunidades. O Dragão levou a melhor em cinco. Além
disso, as equipes empataram
em outras cinco partidas.
O último encontro entre
eles aconteceu há quase quatro meses. Pela 16ª rodada da
atual edição do Campeonato
Brasileiro, o Santos bateu o
Rubro-Negro por 1 a 0, na
Vila Belmiro. Na ocasião, Lucas Barbosa marcou o gol que
deu a vitória ao time paulista
(Especial para O Hoje)
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Falta de energia provoca apagões em semáforos e motoristas ficam desgovernados. Sinaleiros ficaram praticamente 24 horas sem energia elétrica após as chuvas de domingo

Falta de energia mostra descaso
da Enel com consumidores
Vários bairros ainda estavam no escuro. Pelo menos 18 semáforos estavam sem funcionar
Vinícius Marques
Após as fortes chuvas desta
segunda-feira (31), vários bairros em Goiânia e Aparecida
de Goiânia ainda permaneciam
sem energia até a tarde desta
terça-feira (1º). Consumidores
relatam que não recebem a
manutenção e tem causado
prejuízos no comércio.
Elisabete Pereira proprietária de uma ótica no Setor
Aeroporto, reclama da falta
de energia desde às 17h e
20min de segunda-feira enquanto falamos com ela, os
semáforos na região voltaram
a funcionar às 16h e 20, quase
24 horas após a primeira reclamação com a Enel. Na região, lanchonetes, restaurantes e vários outros comércios
precisaram fechar as portas,
“uma lanchonete aqui na quadra precisou fechar as portas,
todos os sorvetes e picolés
que eles vendem derreteram,
não tinha como manter salgados quentes, é muito prejuízo”, denuncia Elisabete.
A proprietária da ótica ainda relata que perdeu muitas
vendas devido à falta de energia. “Nossos telefones são todos dependentes da energia,
a internet, até meu celular já
está com apenas 10% de bateria e não vou conseguir terminar o dia com ele. Tudo
isso impacta diretamente nas
vendas e compromissos que
fazemos com os clientes”, concluiu Elisabete.
Na mesma quadra, Aline
Costa, responsável por uma
farmácia de manipulação, relata prejuízos em torno de
R$10 mil com a falta de energia. “Fora os medicamentos
que devem ser mantidos em
geladeira que estão perdendo
e tivemos que remanejar alguns, ainda tem as máquinas
de cartão que não conseguimos carregar, além dos telefones que precisam de energia e internet. acabamos ficando sem vender muito pra
quem tentava nos procurar”.
As fortes chuvas na noite
desta segunda-feira (31), na
Região Metropolitana de Goiânia, derrubou 14 árvores e
deixou 18 semáforos sem funcionar. Segundo a Enel Goiás,
foram registradas rajadas de
ventos de até 80 km/h que
lançaram galhos nas redes
elétricas e provocaram danos
ao fornecimento de energia.
Entre os bairros mais im-

Entre os bairros
mais impactados
pela falta de energia
estão Setor Bueno,
Setor Aeroporto,
Setor Ferroviário,
Setor Marista, Setor
Nova Suíça e Parque
Amazônia

pactados pela falta de energia
foram Setor Bueno, Setor
Aeroporto, Setor Ferroviário,
Setor Marista, Setor Nova Suíça e Parque Amazônia.
Segundo a Secretaria de
Mobilidade Urbana (SMM) informou no início desta terçafeira (1º) que ainda haviam 18
sinaleiros inoperantes por falta
de energia elétrica. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) também informou que 14 árvores e 8 galhos
caíram durante as chuvas.
As ocorrências foram registradas no setor Jaó, Santa
Genoveva, Campinas, CentroOeste, Oeste, Bueno, Jardim
América, Negrão de Lima, Funcionários, Aeroporto e Vila
Abajá. Na T-55 com T-02, os
agentes de trânsito tiveram
que improvisar uma rotatória
com cavaletes da SMM hoje
para facilitar o fluxo de veículos e reduzir o congestionamento no horário de pico. A
estrutura deve permanecer no
local até o retorno da energia
elétrica. A pasta recomenda
prudência aos condutores nas
regiões atingidas pela falta de
semáforo em funcionamento.

O problema foi decorrente
de danos à rede elétrica causados pela queda de árvores
e lançamento de galhos e objetos sobre a fiação, de acordo
com a assessoria de imprensa
da Enel Goiás. A empresa afirma ter aumentado em 50% a
quantidade de equipes nas
ruas da cidade para consertar
os estragos. A interrupção também ocorreu em outras regiões
do estado e os funcionários
estão enfrentando dificuldades
para chegar até as regiões mais
atingidas pelas chuvas por
causa do bloqueio promovido
em algumas rodovias goianas.
A Enel Goiás informou em
nota que vem trabalhando
para o restabelecimento da
energia. Veja abaixo:
A Enel Distribuição Goiás
informa que cerca de 90%
dos clientes impactados pela
chuva de ontem (31) já estão
com o serviço normalizado.
A companhia ressalta que apesar de todos os estragos que
a chuva causou à rede elétrica,
conseguiu restabelecer com
rapidez o fornecimento de
energia, visto que em três horas metade dos clientes afetados foram restabelecidos.
A empresa destaca que,
para minimizar os impactos,
aumentou em cerca de 50%
as equipes em campo. A distribuidora acrescenta que as
equipes continuam atuando
para normalizar todas as regiões o mais breve possível,
apesar dos bloqueios em algumas rodovias do Estado, que
estão dificultando o remanejamento de equipes extras para
as localidades mais atingidas.
(Especial para O Hoje)

O problema foi decorrente de danos à rede
elétrica causados pela queda de árvores
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Confira o abre e fecha do
feriado de Finados em Goiânia
Não haverá
expediente nas
repartições
públicas e
unidades do
Vapt Vupt nesta
quarta-feira (2)
Alexandre Paes
O feriado nacional do Dia
de Finados, nesta quarta-feira (2), vai alterar o horário
de funcionamento de serviços, órgãos, repartições públicas e comércio. A exceção
é para serviços considerados
essenciais, como saúde e segurança pública, incluindo
unidades de pronto atendimento, policiamento, bombeiros e delegacias.
Conforme previsto pelo
Governo de Goiás, não haverá
expediente nas repartições
públicas e unidades do Vapt
Vupt, com retorno das atividades normalmente na quinta-feira (3). Ainda assim, a
população pode buscar atendimentos via plataforma di-

Feriado do Dia de Finados, nesta quarta, vai alterar o horário de funcionamento de serviços, órgãos, repartições públicas e comércio
gital Expresso, que disponibiliza mais de 100 opções de
serviços públicos estaduais.
O programa oferece solici-

tação de segunda via de documentos; delegacia virtual; agendamento de consulta médica;
emissão de certidões e segunda

via de fatura de água; além de
consulta e cadastro em programas do Governo de Goiás.
O acesso é gratuito por meio

do aplicativo Expresso Goiás
ou no endereço eletrônico
www.expresso.go.gov.br. (Especial para O Hoje)

o que aBre e fecha no feriado
SAúDE

Palmeiras/Centro): das 07h às 18h

e

Web

mantém atendimento das 3h às 14h. Já o

Em Goiânia, a vacinação de rotina segue das 8h

● Linha 101 (T. Bíblia/GO-020/Cemitério Memorial):

(proconweb.ssp.go .gov.br). A retomada des-

setor administrativo terá o funcionamento

às 17h no Centro Integrado de Atenção Médico

das 07h às 18h;

ses canais ocorrerá na quinta-feira.

suspenso e retorna na quinta-feira.

reclamações

via

Procon

Sanitária (Ciams) Urias Magalhães, localizado na

● Linha 102 (T. Pe. Pelágio/Av. Perimetral/Cemitério

Rua Guajajaras, quadra 28A, Setor Urias Magalhães,

Parque): das 7h30 às 17h30

SANEAGO

ShOPPINGS

e no Centro Municipal de Vacinação, localizado

● Linha 103 (T. Araguaia/Cemitério Esperança):

Não haverá atendimento presencial nas unidades

Goiânia Shopping

na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n,

de 7h30 às 17h30;

da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Sa-

● lojas e quiosques: das 10 às 22h;

Setor Pedro Ludovico Teixeira), das 8h às 17h. Na

● Linha 105 (T. Pça A/Cemitério Parque): das 7h30

neago). Informes sobre vazamentos, consulta

● praça de alimentação: das 10h às 22h30;

quarta-feira, a testagem de antígeno da Covid-19

às 18h.

de faturas, entre outros, pode ser feito de forma

Flamboyant Shopping

acontece na região Sul, por modalidade tenda,

Além das linhas especiais, a programação

remota e oferece suporte 24 horas.

na Comissão Econômica para a América Latina e

para o feriado será mista. As linhas estarão

o Caribe (Cepal) Jardim América. Os casos de ur-

operando com planilha horária de sábado e

● lojas e quiosques: das 10h às 22h com abertura
facultativa

DEMAIS SERVIçOS

● praça de alimentação: das 10h às 22h;

gência e emergência na capital serão atendidos

domingo. Na quinta-feira (3), todas as linhas

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás

Passeio das águas Shopping

nas 14 unidades que funcionam 24 horas por dia,

da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo

S/A (Saneago) manterão o trabalho nas ruas

● lojas e quiosques: 10h às 22h

conforme classificação de risco. Para as situações

de Goiânia (RMTC) operarão com planilhas

para atendimento de demandas e serviços. Já o

● praça de alimentação: das 10h às 22h;

de urgências e emergências em residências, locais

horárias de dia útil.

de trabalho e vias públicas, a população deve

atendimento ao cliente para informar vazamentos,

Araguaia Shopping

consultar faturas, entre outros, será garantido

● lojas e quiosques: das 8h30 às 20h30;

de forma remota e oferece suporte 24 horas. Os

● praça de alimentação: das 10h às 22h;

acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Ur-

PROCON GOIáS

gência (Samu) pelo número 192.

As unidades da Superintendência de Proteção

interessados devem procurar os canais digitais

Shopping Bougainville

aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás)

ou telefonia da empresa.

● lojas e quiosques: das 10h às 22h

TRANSPORTE COLETIVO

estarão fechadas, e o atendimento telefônico

Goiânia vai contar com linhas especiais para os

para denúncias e orientações de consumo,

CEASA

Shopping Cerrado

cemitérios da capital. Confira:

feito pelo número 151, estará indisponível.

A comercialização de alimentos nas Centrais

● lojas e quiosques: das 14h às 20h

● Linha 100 (Cemitério Parque/Jd. das

Os consumidores podem registrar denúncias

de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás)

● praça de alimentação: das 10h às 22h.

● praça de alimentação: das 12h às 22h;

PREÇOS

Procon encontra variação de 233% nas flores
A última pesquisa divulgada pelo Procon Goiás constatou variação de até 233%
nos preços das flores tradicionais usadas para prestar
homenagem aos entes queridos que já se foram. O levantamento também traz os
preços de coroas e velas.
Os pesquisadores visitaram, nos dias 27 e 28 de outubro, 7 (sete) floriculturas,
6 (seis) funerárias e 2 (dois)
supermercados e consultaram os preços de 31 (trinta
e um) itens.
De acordo com alguns
funcionários e proprietários
dos estabelecimentos visitados, as flores estão mais caras e o repasse ao consumidor é inevitável. Alguns ainda ressaltam, que com a proximidade da data, os preços
ainda podem ter nova alta,
dependendo do preço praticado pelos fornecedores, já

que esse tipo de produto tem
sua aquisição sazonal.
Além das informações de
preços, a pesquisa também
tem o objetivo de dar orientações e cuidados na hora de
comprar esses produtos, bem
como alertar sobre produtos
e serviços oferecidos nesta
ocasião e, principalmente,
sobre planos de assistência
funerária.
Em relação às flores, a
maior variação de preços
(233%) foi encontrada no
preço do vaso de bola belga
nº 11 (R$ 15 a R$ 50). Em seguida, o vaso de margarida
campestre tamanho P apresentou oscilação de 220%,
sendo encontrado de R$ 10
a R$ 32. Em terceiro lugar,
aparece a dúzia de gérberas,
com variação de 166, 67%,
com preços de R$45 a R$
120. (Alexandre Paes, especial para O Hoje)

Pesquisadores visitaram ﬂoriculturas, funerárias e
supermercados e consultaram os preços de 31 itens
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Forças de segurança goianas
iniciam desbloqueio de rodovias
Rubens Júnior/Rádio São Francisco

Até início da
noite, PRF ainda
registrava quatro
bloqueios parciais
no Estado
Francisco Costa e Sabrina Vilela
As forças de segurança de
Goiás, lideradas pela Secretaria
de Segurança Pública (SSP-GO),
iniciaram o plano para desobstruir rodovias que foram bloqueadas por apoiadores do presidente Bolsonaro indignados
com o resultado das urnas do
último domingo (30). De acordo
com a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), até o
início da noite de ontem havia
ao menos quatro rodovias interditadas parcialmente, entre
elas a BR 364 Km 196 - Jataí/GO,
BR 050, km 282 - Catalão, BR
060 km 381 - Rio Verde e BR
364 km 03 - São Simão.
A desarticulação dos protestos, que oscilam entre pontos de ocupação e/ou interdição ao longo de rodovias estaduais e federais, atende a
decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Alexandre de Morais, encaminhada à Procuradoria Geral
do Estado de Goiás (PGE-GO).
O plano de operação e seus
desdobramentos foram discutidos junto ao Ministério Público Estadual (MPE-GO) e ao
Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJ-GO) e se deu primeiro pelas rodovias estaduais,
onde foram registrados 19 pontos de ocupação. Em todos eles
há, desde segunda-feira (31),
forças policiais monitorando
os protestos e garantindo a
passagem de veículos de passageiros e de carga, total ou
em situações de emergência.
“O Governo de Goiás esclarece que a operação busca
cumprir a decisão judicial de
forma pacífica, priorizando o
diálogo com os manifestantes.
Ao longo desta segunda-feira
(31/10) e da manhã desta terça-feira, diversos pontos de interdição foram desbloqueados
pelas forças policiais com base
no entendimento entre as partes. Tão logo o governo de Goiás
foi notificado da decisão do
STF, a PGE emitiu uma Orientação de Cumprimento de Decisão Judicial (OCD) para que
as para que as forças de segurança do Estado atendessem a
determinação”, diz o governo
por meio de nota.

A desarticulação
dos protestos, que
oscilam entre
pontos de ocupação
e/ou interdição ao
longo de rodovias
estaduais e
federais, atende a
decisão do
Supremo Tribunal
Federal (STF)

Protesto

Ao menos nove rodovias
federais foram fechadas parcialmente ou integralmente.
Anápolis, Terezópolis, Jataí,
Catalão, Formosa, Águas Lindas de Goiás, Cristalina, Quirinópolis, Rio Verde, Chapadão
do Céu, Santa Helena de Goiás
e Bonfinópolis também registraram inícios de fechamentos
ou fechamentos parciais.
O Supremo Tribunal Federal (STF), formou maioria para
determinar a liberação das
vias. Desta forma, impedir a
passagem, neste momento, é
crime. A corte também fixou
multa de R$ 100 mil por hora
de descumprimento, a partir
desta terça. Esta deverá ser
aplicada diretamente ao diretor-geral da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), Silvinei Vasques,
que poderá ser preso em flagrante e afastado por desobe-

diência se não cumprir a determinação. Para pessoa física
o valor é de R$ 10 mil.
Em Bonfinópolis, há 37 km
de Goiânia, o bloqueio teve início na noite da última segunda-feira e permaneceu até o
dia seguinte. O vereador da cidade, Vitor Ricardo afirma que
na entrada do município na
GO-010 as manifestações tiveram início às 21h de segundafeira,31. "De início era permitida a passagem de carros pequenos, mas o trânsito foi fechado totalmente em seguida".
As aulas da cidade foram
suspensas porque professores,
coordenadores e agentes educacionais ficaram impedidos
de passar na GO-010. Em nota
a Secretaria Municipal de Educação de Bonfinópolis afirmou
o seguinte: "Pedimos a compreensão de todos até que a
situação de protesto seja normalizada e por esse motivo,
agora no período matutino,
apenas as aulas da Unidade
Escolar Hermínio Lemes estão
dispensadas. As demais unidades seguem as aulas normalmente. E os estudantes da
zona rural estão seguros na
unidade, com alimentação e
aos cuidados da direção e dos
professores que residem no
município".
Ainda na manhã desta
terça-feira, alguns trechos
começaram a ser liberados
pela Polícia Rodoviária Federal. São eles: KM 516 da
BR-153, KM 299 da BR 364,
KM 516 da BR-153, KM 699
da BR-153, KM 303 da BR
060 e KM 380 da BR 060.

A Corte também fixou multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento a partir desta terça-feira (1º)

Vice-prefeito de
Jussara convoca ato

Vice-prefeito de Jussara,
Adriano Dias convocou a população para participar de
atos no trevo da cidade, nesta
terça-feira (1º). Ele chamou
os moradores a fazer uma
“manifestação pacífica” no local (BR-070 e GO-324) pelo descontentamento com o resultado das eleições.
“Estamos no trevo para fazer
um convite para vocês, eleitores
de Bolsonaro, que teve quase
60% [dos votos] em Jussara. Fazer uma manifestação pacífica,
sem arruação, sem bagunça,
aqui no trevo”, diz em vídeo
que circula nas redes sociais.

Bolsonaro quebra silêncio

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) se pronunciou pela primeira
vez nesta terça-feira (1º), após
perder o segundo turno das eleições. O presidente falou por dois
minutos onde agradeceu os votos
recebidos e criticou ocupações
de rodovias.
Bolsonaro afirmou que “manifestações pacíficas são bemvindas”. “Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim
no último dia 30 de outubro.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e
sentimento de injustiça de como
se deu o processo eleitoral. As
manifestações pacíficas sempre
serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os
da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como
invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e
vir”, disse o presidente.
“Sempre fui rotulado como
antidemocrático e, ao contrário
dos meus acusadores, sempre
joguei dentro das quatro linhas
da Constituição. Nunca falei
em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto
presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo
todos os mandamentos da nossa Constituição”, continuou.
Bolsonaro ficou quase dois
dias em silêncio após sua derrota
no pleito ser confirmada pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Lula (PT) foi eleito com 50,90%
dos votos contra 49,10% do atual
mandatário. Lula obteve 60,3 milhões dos votos válidos contra
58,2 milhões de Bolsonaro.
Após a fala do presidente, o
ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), afirmou em entrevista coletiva que Bolsonaro
“autorizou” o início do processo
de transição entre seu governo
e o de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). (Especial para O Hoje)
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TEERÃ

Irã indicia mil
manifestantes por
“ações subversivas”
Jochen Flasbarth afirmou em Berlim haver disposição de estender a mão ao Brasil novamente

Alemanha sinaliza
desbloqueio
de repasses ao
Fundo Amazônia
Após Noruega anunciar intenção de retomar iniciativa,
representante alemão afirma que Berlim fará o mesmo
Após a vitória de Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) na disputa pela
Presidência do Brasil, a Alemanha
sinalizou nesta terça-feira (1º)
que pretende desbloquear verbas
que deveriam ser destinadas ao
Fundo Amazônia. Os repasses ao
fundo de proteção da floresta, financiado pela Alemanha e sobretudo pela Noruega, foram suspensos por ambos os países em
2019, em meio à alta do desmatamento da Amazônia e após o
governo do presidente Jair Bolsonaro ser acusado de não agir
para conter a destruição.
Após a Noruega anunciar
nesta segunda que iria reativar
o Fundo Amazônia, o secretário
de Estado do Ministério alemão
para Cooperação e Desenvolvimento, Jochen Flasbarth, afirmou
nesta terça em Berlim haver disposição de estender rapidamente
a mão ao Brasil novamente.
Na segunda-feira, o secretário
já havia reagido no Twitter à
notícia de que a Noruega retomaria a cooperação com Brasília.
"A Alemanha fará o mesmo. O
Ministério para Cooperação e
Desenvolvimento está pronto
para se engajar novamente no

Brasil juntamente com nossos
colegas noruegueses em apoio
ao Fundo Amazônia. A Floresta
Amazônica é crucial para manter
[a meta de] 1,5 °C ao alcance!",
escreveu, fazendo referência ao
limite de aquecimento global estabelecido como meta no Acordo
de Paris.
A suspensão de repasses no
valor de cerca de 35 milhões de
euros foi anunciada em 2019
pela então ministra do Meio Ambiente alemã, Svenja Schulze,
atual ministra para Cooperação
e Desenvolvimento. Ao parabenizar Lula pela vitória, o chanceler federal alemão, Olaf Scholz,
já havia mencionado expressamente a expectativa de cooperação na questão da proteção
climática.
A Alemanha e a Noruega suspenderam os repasses ao Fundo
Amazônia após o governo Bolsonaro extinguir unilateralmente
dois comitês que eram responsáveis pela gestão do fundo, rompendo o acordo entre os países
que definia as regras do projeto.
A verba era administrada por
uma equipe montada para cumprir essa tarefa dentro do BNDES

e deveria ser usada pelo Brasil
para prevenir, monitorar e combater o desmatamento.
O então ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, fez na
ocasião críticas à gestão do fundo
e acusações genéricas de irregularidades em organizações
não governamentais, rechaçadas
pela Noruega. Salles também desejava usar parte dos recursos
para indenizar proprietários que
vivem em áreas incluídas em
unidades de conservação da
Amazônia, o que hoje não é permitido.
Se o Fundo Amazônia for retomado, as verbas poderiam ser
usadas para restaurar estruturas
de governança ambiental enfraquecidas durante o governo Bolsonaro, afirmou Marcio Astrini,
secretário executivo do Observatório do Clima, que representa 65
organizações não governamentais
ambientalistas do Brasil.
Por exemplo, "o dinheiro deveria ser usado para financiar
operações de campo das polícias
local e federal para combater
crimes ambientais", como a mineração ilegal e o corte de madeira, disse Astrini.

ESTADOS UNIDOS

Tiroteios na noite de Halloween
matam um e ferem cerca de 20
Uma pessoa foi morta e
cerca de 20 ficaram feridas
na noite de Halloween em
dois ataques a tiros separados
nas cidades norte-americanas
de Kansas e Chicago, disse a
polícia.
Entre cinco e sete pessoas
foram baleadas e uma foi
morta em um tiroteio em
uma casa em Kansas City,
onde cerca de 70 a 100 adolescentes estavam festejando
na noite de segunda-feira
(31), disse o chefe de polícia
da cidade, Karl Oakman.
Alguns indivíduos desconhecidos dos proprietários começaram a atirar quando foram convidados a sair, disse
Oakman à imprensa.
Em Chicago, 14 pessoas, incluindo duas crianças e um
adolescente, ficaram feridas
em um tiroteio, mas não houve
relatos imediatos de mortes,
disse a polícia de Chicago.
Sete dos feridos, incluindo

Em Chicago, 14 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio
os três menores, estavam em
estado grave ou crítico.
Dois atiradores, viajando
em um SUV escuro, atiraram
em um grupo que estava parado em um cruzamento, disse
a polícia. Treze foram atingidos
por tiros enquanto um foi atingido por um veículo, disse a
polícia, corrigindo uma declaração anterior que dizia que
até 14 foram baleados.
A polícia não identificou os
infratores nem tem detalhes
sobre o motivo, disse o supe-

rintendente da polícia de Chicago, David Brown, em uma
entrevista à imprensa.
O derramamento de sangue
segue uma série de tiroteios
em escolas dos Estados Unidos
que deixaram dezenas de mortos e feridos somente neste
ano, aumentando um longo
debate no país sobre o controle
de armas.
Um dos mais letais ocorreu
em maio, quando um atirador
matou 19 crianças e dois adultos em Uvalde, no Texas.

Autoridades iranianas
anunciaram nesta segunda-feira (31) que cerca de
mil pessoas foram indiciadas em relação à onda
de intensos protestos que
vem agitando o país. Elas
serão julgadas publicamente em Teerã.
Os indiciamentos em
massa marcam a primeira
grande ação legal do regime iraniano com o objetivo de reprimir a dissidência desde que as manifestações eclodiram, há
mais de seis semanas.
A agência de notícias
estatal iraniana IRNA citou
autoridades judiciais afirmando que mil pessoas
que tiveram papel central
nos protestos serão levadas a julgamento em Teerã
por suas "ações subversivas", incluindo agredir forças de segurança e incendiar propriedade pública,
entre outras acusações.
Já a agência de notícias
semioficial Tasnim, citando o chefe do Judiciário
iraniano, Gholam-Hossein
Mohseni Ejei, afirmou que
essas pessoas cometeram
"atos de sabotagem em
eventos recentes" e serão
julgadas publicamente
nesta semana por um Tribunal Revolucionário.
"Aqueles que pretendem confrontar e subverter o regime são depen-

dentes de estrangeiros e
serão punidos de acordo
com as normas legais",
disse o chefe do Judiciário
iraniano, indicando que
alguns dos manifestantes
foram acusados de colaborar com governos estrangeiros. Autoridades
iranianas têm insistido em
alegações infundadas de
que governos adversários
do Irã têm fomentado os
protestos.
"Sem dúvida, nossos
juízes lidarão com os casos
dos recentes tumultos com
precisão e velocidade",
acrescentou Mohseni Ejei.
Ele alegou que os promotores iranianos buscaram diferenciar os manifestantes que saíram às
ruas para expor suas indignações dos iranianos
que visavam derrubar a
teocracia.
"Mesmo entre os agitadores, deve-se esclarecer
quem teve a intenção de
confrontar o sistema e
derrubá-lo'', disse o chefe
do Judiciário.
Além de Teerã, as autoridades judiciárias anunciaram que indiciaram
também centenas de pessoas em outras províncias
iranianas. Alguns foram
acusados de "corrupção
na terra" e "guerra contra
Deus", crimes puníveis
com a pena de morte.

Acusados vão ser julgados e podem ser condenados à morte

CRIMEIA

Putin: ataques à rede elétrica

foram resposta a drones
O presidente da Rússia,
Vladimir Putin, disse que
os ataques russos à infraestrutura ucraniana e a
decisão de congelar a participação em um programa de exportação de grãos
no Mar Negro foram respostas ao aaque de drones
à frota de Moscou na Crimeia, que ele atribuiu à
Ucrânia.
Em entrevista, Putin
afirmou que os drones
ucranianos usaram os
mesmos corredores marítimos que os navios de
grãos transitavam, sob o
acordo mediado pela Or-

ganização das Nações Unidas (ONU).
Autoridades ucranianas lembraram que a infraestrutura de energia,
incluindo barragens hidrelétricas, foi atingida,
interrompendo o fornecimento de energia, aquecimento e água . Oleh Synehubov, governador da
Região Nordeste de Kharkiv, disse no Telegram que
cerca de 140 mil moradores ficaram sem energia
após os ataques, incluindo
cerca de 50 mil da cidade
de Kharkiv, a segunda
maior da Ucrânia. (ABr)

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/11/2022, às 10:50 hs / 2º Público Leilão: 11/11/2022, às 10:50 hs
)(51$1'$'(0(//2)5$1&2/HLORHLUD2¿FLDO0DWUtFXODV-8&(0*QH-8&(63Q,
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º
Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte: APARTAMENTO nº 901 do empreendimento “GENIALE
FLAMBOYANT”, com área privativa total de 127,85m², sendo 119,65m² para o apartamento e 8,20m² para
o escaninho, 59,21m² de área comum e 187,06m² de área total. Da quadra B-25, situado à Rua 56, esquina
com a Rua 66, no loteamento denominado Jardim Goiás, Goiânia/GO. BOX de n. 137A-137B – Mezanino,
do empreendimento “Geniale Flamboyant” com a área privativa de 25,00m², área comum de 5,43m² e
área total de 30,43m². ESCANINHO de nº 94 – Mezanino, do empreendimento “Geniale Flamboyant” com
área privativa de 3,43m², área comum de 0,74m² e área total de 4,17m². Imóveis objetos das respectivas
matrículas de nº 96.135, 96.332 e 96.447 do Serviço de Registro de Imóveis da 4ª circunscrição de Goiânia/
GO. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEIS, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º
do Decreto nº 93.240/86, estando os mesmos descritos e caracterizados nas matrículas anteriormente
mencionadas. Obs.: Imóveis ocupados. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput
e parágrafo único da Lei 9.514/97. 1º PÚBLICO LEILÃO - 9$/255 8PPLOKmRGX]HQWRV
HWULQWDHTXDWURPLOFHQWRHYLQWHHFLQFRUHDLVHTXDUHQWDFHQWDYRV OHLOmR9$/25 5
1RYHFHQWRVHFLQTXHQWDHXPPLOFHQWRHVHWHQWDHTXDWURUHDLVHQRYHQWDHFLQFRFHQWDYRV . O
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: FRANKLIN ROMANY ALVES, brasileiro, administrador, nascido em 13/05/1979, CNH:
01984442940 DETRAM/GO, CPF: 853.129.081-34, e JAQUELINE DA SILVEIRA ALVES, brasileira, arquiteta, nascida em 05/06/1982, CNH: 04221225762 DETRAM/GO, CPF: 973.412.741-15, casados entre si, sob
o regimente de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua 56, Quadra B-25, Lote 047/08,
S/N, Apto. 901, Residencial Geniale Flamboyant, Bairro Jardim Goiás, Goiânia/GO. CEP: 740.000-000,
LQWLPDGR V GDGDWDGRVOHLO}HVSHORSUHVHQWHHGLWDO2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e
ORFDLVGDUHDOL]DomRGRVOHLO}HV¿GXFLiULRVPHGLDQWHFRUUHVSRQGrQFLDGLULJLGDDRVHQGHUHoRVFRQVWDQWHV
GRFRQWUDWRLQFOXVLYHDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRSRGHQGRR V ¿GXFLDQWH V UHDGTXLULU HP RLPyYHOHQWUHJXH
HPJDUDQWLD¿GXFLiULDVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVH[HUFHQGRRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPRX
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente,
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.
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Essência
Um ‘Lance Livre’
com os pagodeiros
na terra do sertanejo
O trio Kamisa 10 foi ao ‘Papo Xadrez’ falar das origens e do futuro do grupo goiano
Guilherme de Andrade
O ‘Papo Xadrez’ encerra
seu mês dedicado à música
com chave de ouro: os convidados da semana são os integrantes do grupo de pagode
Kamisa 10. Angelo, Erlon e
Pitchula, os músicos goianos
que formam o trio, estão no
37° episódio do podcast do
jornal ‘O Hoje’. Os pagodeiros
na terra do sertanejo contam
desde o início da carreira até
o sucesso nacional. O episódio
exibido na segunda (31), segue disponível pelo canal do
YouTube ‘Papo Xadrez’.
Erlon fala desde o início do
Kamisa 10, ainda em 2014, até
a composição atual do grupo,
que se formou em 2018. Sendo
o mais velho do grupo, já com
44 anos, o músico conta que
“essa diferença de idade somou
bastante para o projeto”. Cada
integrante trouxe o que de melhor cada geração tinha a oferecer para o sucesso do Kamisa
10. Depois que os integrantes
entraram em sintonia e focaram no trio, o sucesso de hoje
começou a surgir.
Pitchula, assim como Erlon,
já teve outras experiências
profissionais fora da música,

mas também com outros grupos de pagode antes do Kamisa 10. Há nove anos o agora
músico trabalhava numa clínica veterinária e tocava com
certa frequência numa quadrilha. Com o tempo, resolveu
se dedicar ao pagode. Graças
a um amigo em comum, da
região norte de Goiânia, os
atuais membros da banda se
conheceram: no setor Itatiaia
nasceu o Kamisa 10.
Angelo, o vocalista do Kamisa 10, conta que sua trajetória com a música teve início
na igreja. “Muitos cantores
hoje, não só do pagode, também começaram na igreja”,
compartilha. Contando suas
experiências em outras áreas
profissionais, antes de se dedicar à música, Angelo resume:
“foi a música que me escolheu”.
No início, todos os integrantes
da banda precisavam focar em
outras funções para manter
fontes de rendas diversas, e
por isso não podiam se dedicar
exclusivamente ao grupo: “Os
meninos não tinham ideia de
que ia virar isso tudo que a
gente virou hoje”, resume o
medo inicial do grupo.
Atualmente os pagodeiros
na terra do sertanejo alcan-

çaram a graça do público. Algumas de suas canções já ultrapassam, individualmente,
a marca dos um milhão de visualizações, tanto no YouTube
quanto no Spotify. Angelo, Pitchula e Erlon têm agenda marcada para todas as cinco regiões do Brasil, às vezes com
as conhecidas ‘dobradinhas’
(duas apresentações numa
única noite). O único problema
que eles apontam é a saudade
de casa: “tem vezes que a gente fica mais de 20 dias fora de
casa”, finalizam.

Na voz dos
apresentadores

Ananda Leonel, que está
na apresentação do podcast,
elogia o bate-papo com os pagodeiros. “Além do talento na
música, que já era de se esperar, eles têm uma simpatia e
um cuidado com o público que
chamam a atenção”, conta
Ananda. A apresentadora destaca os trechos dos clássicos
do pagode e dos hits do Kamisa
10 que Angelo trouxe para o
podcast, e finaliza dizendo:
“Estou esperando a próxima
oportunidade para assistir ao
show deles, e compensar aquele que perdi no dia dos pais”.

Felipe Cardoso, também
apresentador do ‘Papo Xadrez’, compartilha, bem humorado, que “foi um episódio
que me surpreendeu: deram
revelações em primeira mão,
e até me puseram para dançar”. Felipe conta que a simpatia dos meninos do Kamisa
10 é de se admirar. “Sinal de
humildade e de sucesso”, conclui. O apresentador lembra
dos primeiros sucessos do
grupo e dos hits mais recentes, e destaca o crescimento
que têm vivido. “As conquistas deles estão só começando”,
finaliza o apresentador.

Nos últimos episódios

As últimas transmissões
ao vivo do podcast trouxeram
convidados de diversas áreas
profissionais. O mundo da
música, da moda, da política
e até os bastidores da produção cultural: todas as áreas
estão representadas no ‘Papo
Xadrez’. Até hoje, já aconteceram 37 transmissões ao
vivo com mais de 40 convidados. Todos os episódios que
já foram ao ar até hoje seguem disponíveis na íntegra
através do canal do YoTtube
‘Papo Xadrez’.

Na semana passada, o
‘Papo Xadrez’ contou com a
cantora e compositora Maduli. A tocantinense de criação
goiana lançou seu 1º single,
‘Sinal’, em agosto deste ano e
já ocupa alguns dos maiores
palcos do Estado. A cantora,
que equilibra a música com
um emprego meio período e
com uma graduação em engenharia, se mostra convicta
na defesa da carreira musical.
“Depois que eu lancei o single,
que vi pessoas cantando minha música espontaneamente… isso enche o coração!”,
resume o desejo pela música.
O 35º episódio do podcast
ocorreu com o DJ e produtor
goiano Gloovez. O artista traz
uma pegada mais sombria e
gótica para seu House Music.
A formação em música clássica se soma às referências
visuais singulares do DJ e
criam uma identidade inconfundível. Dos grandes palcos
como a Playground e a Abstract Festival, ao reconhecimento de grandes artistas do
ramo como Illusionize e VintageCulture: Gloovez se consolida como uma das promessas da música eletrônica de
Goiás. (Especial para O Hoje)

Hits como ‘Lance
Livre’, ‘Ficante’ e
‘Antes do ﬁm’
ultrapassam a
marca de um milhão
de visualizações nas
redes sociais
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Uma aventura regida por
música clássica e rock n’roll
Em ‘Cavaleiros da Tempestade’, Adriano Rossi revela um
mundo onde a música é capaz de controlar a magia e cada
acorde pode determinar o destino de uma batalha

O capítulo Marshmallow abre com as faixas ‘Foi?’,
‘Lua de Saudade’ e ‘Tudo é um só’

Atmosfera
New Wave
A banda Suricato apresenta seu novo
álbum, ‘Marshmallow Flor de Sal’,
que com apenas alguns dias de
lançamento já decola nas plataformas
Lanna Oliveira
Mergulhados na atmosfera New Wave, uma febre
nos anos 80, a banda Suricato apresenta seu novo álbum ‘Marshmallow Flor de
Sal’. Com alguns dias de lançamento, o projeto decola
nas plataformas e o videoclipe da faixa ‘Cada vez mais
louco’ alcança mais de 145
mil views no canal da banda
no YouTube. Kassin, um
parceiro inédito, é o responsável pela produção juntamente com Rodrigo Suricato. O álbum é composto
por dez faixas assinadas
por Rodrigo em colaboração
com novos parceiros.
‘Marshmallow Flor de
Sal’, da banda Suricato,
chega às plataformas digitais com um contexto colorido estético de uma sociedade bombardeada a
todo momento por estímulos, distrações e viciada na
busca de um imaginário
de felicidade. Um audiovisual que retrata uma festa,
onde o ser humano escolhe
viver mergulhado ora na
apatia e ora na euforia. O
quinto álbum de estúdio
da banda já nasce diferente
de tudo apresentado pelo
grupo até hoje; agora com
humor, vocais femininos
e sintetizadores no lugar
do violão folk de Rodrigo.
“Me considero uma espécie de ponte entre as gerações. Um artista contemporâneo que acredita na
força de uma boa canção,
em cantar afinado, tocar
bem um instrumento e tratar a arte com o respeito
que ela merece. Preciso estar em constante desconforto interno para seguir
adiante e criar algo que me
orgulhe. Foi assim na pro-

dução deste disco. O processo é a própria arte. Mudar é vital. Preciso ter a
coerência de um caleidoscópio para me sentir vivo”,
afirma o multi-instrumentista Rodrigo Suricato, fundador da Suricato.
Compondo esse momento singular para a trajetória da Suricato, a artista
plástica Paula Costa, esposa
de Rodrigo, chega para assumir a direção criativa
do projeto. Dentre as novidades trazidas por Paula
neste projeto, está a presença de um novo e divertido integrante: um boneco
de pelúcia de 1,80m e identidade não-revelada. “Nosso mascote é mal humorado, preguiçoso, facilmente
irritável, despudoradamente honesto e, por isso mesmo, super carismático, reconhecemos nele aquilo
que às vezes queremos ser
e não somos. O que queremos fazer e não fazemos.
Porque ele assume muitos
comportamentos que passamos a vida tentando
adestrar”, explica Paula.
A banda Suricato hoje é
formada por Carol Mathias,
Martha V (Letrux), Diogo
Gameiro e Rodrigo Suricato.
O novo álbum, ‘Marshmallow& Flor de Sal’, traz os teclados de Lux (Duda Beat),
cordas gravadas em St. Petersburg e mixagem do multi-grammyAwardWinner Michael Brauer, conhecido por
trabalhos com John Mayer,
Coldplay, Rolling Stones. Não
deixe de curtir o projeto, segundo os artistas ele é um
disco com sabor inventado
e que abraça conceitualmente nossas dicotomias, flutuando saudavelmente entre
euforia e reflexão. (Especial
para O Hoje)

No País de Cisam,
duas cidades enfrentam o iminente desarranjo entre o Caos e a
Ordem, as forças mágicas que regem aquele
mundo. Para enfrentar
esta perigosa ameaça,
tudo o que um bando
de aventureiros tem é
o poder de seus acordes. O livro ‘Cavaleiros
da Tempestade’, de
Adriano Rossi, apresenta uma empolgante
trama sobre um lugar
onde a magia é controlada por meio da
música. Neste épico de
fantasia, o autor revela
como um grupo de bardos do Caos irá combater o delírio imperialista do poderoso Molitor
e seu exército, que quer impor a Ordem para todos.
A narrativa é dividida em
duas tramas intercaladas. Em
alguns capítulos o leitor acompanha a trajetória do jovem
Lars, filho de bandidos do
Caos que foi aceito como
aprendiz de violino no quartel
General da Ordem. Nas outras
partes, descobre-se como Gibson, Fen, Roland, Pearl e
Roads, os ‘Cavaleiros da Tempestade’, vão usar sua astúcia
e habilidades musicais para
salvar aquele mundo dos planos gananciosos do Molitor.
Ao mesclar referências
que vão agradar tanto os fãs
de música como os apaixonados por fantasia, a narrativa inclui um sistema de ma-

gia inovador que apresenta
músicos como verdadeiros
magos do Caos e da Ordem.
Enquanto uma é regida pelo
rock, a outra é manipulada
pela música clássica.
“Gibson não pegou nenhuma arma. Não uma tradicional, pelo menos. Foi
atrás da carruagem, pegou a
Strat e um dos dois armazenadores de energia caótica
enfileirados. Pendurou o instrumento no pescoço com
uma correia, colocou o armazenador ao lado dos amigos e eles se entreolharam,
para ter certeza de que estavam prontos. Roads só se perguntava o que um homem
iria fazer com um instrumento musical em um campo de
batalha.” (Cavaleiros da Tem-

pestade, p. 40)
‘Cavaleiros da Tempestade’ é o quarto livro de Adriano Rossi,
mas marca a estreia
como autor de literatura fantástica. Com
personagens carismáticos e uma trama envolvente, o goiano destaca-se por suas influências de J. R. R.
Tolkien, George R. R.
Martin e pelo divertido universo das partidas de RPG do canal
Critical Role. Os conceitos de magia e a
construção de mundos
únicos incorporados à
trama promete agradar em cheio os leitores da alta fantasia.

O autor

Adriano Lopes Rossi nasceu em Catalão, Goiás, onde
morou os primeiros anos de
sua vida. Morou em Curitiba
e graduou-se em Medicina
pela Universidade Federal do
Paraná, mas voltou para sua
cidade natal onde hoje atua
como endocrinologista. Seu
interesse pela literatura cresceu quando começou a praticar para o vestibular. Desde
então, já publicou dois livros:
o infanto juvenil “A Filha do
Oeste” (KDP) e a auto ficção
psicodélica “Catorze Domingos” (Lura). Em “Cavaleiros
da Tempestade”, Rossi reúne
duas das suas maiores paixões a fantasia e a música.
(Especial para O Hoje)

‘Cavaleiros da Tempestade’ é o quarto livro de Adriano Rossi,
mas marca a estreia como autor de literatura fantástica

RESUMO dE noVELAS
t
amor sem igual
o capanga de Tobias chantageia ramiro. Peppe é incentivado pelos amigos. Poderosa
chora ao lembrar de sua mãe.
Poderosa conta para Miguel
sobre o encontro que terá
com o pai. Ela se despede de
Miguel, que fica arrasado. Pedro descobre que Poderosa é
irmã de Fernanda. diante de
ramiro, Poderosa se revela.
Poderosa ofende ramiro e revela a verdade para donatella.
Furacão pensa na amiga. ramiro tenta se explicar para a
filha bastarda.

Mar do sertão
José se despede de Adamastor, e todos se comovem.
Candoca pede para José não
se preocupar mais com o passado. Vespertino presenteia
José com o cavalo Maroto e o
deixa desconfiado. Candoca
e Jessilaine não conseguem
se reunir com o deputado
para falar sobre o projeto do
hospital. Latifa insiste em dizer
que deodora está interessada
em Maruan. Jessilaine tenta
convencer Candoca a pedir
dinheiro a José para montar
o hospital.

Cara e Coragem
Clarice questiona Leonardo sobre seu envolvimento
no atentado de sua morte.
Pat assegura a Anita que ítalo
teme por sua segurança. regina se irrita com Martha.
regina manda Leonardo expulsar Martha e Clarice de
casa. Gui aceita que Pat e
Moa morem juntos. Alfredo
confessa a Milton que está
com ciúme de Moa com os
filhos. Teca e Gustavo se reconciliam após o empresário
sair da prisão. ísis faz intriga
de Lou para rico.

Poliana Moça
rosane do rH da onze comenta com Joana que nunca
rolou nada entre ela e Sérgio
e que ela mesma confundiu
as coisas. renato compra um
anel e pede ruth em namoro
dentro da escola. ruth se esquiva. Yupechlo invade a rádio
do colégio e anuncia para todos os alunos que Helô é um
androide. éric, Poliana e Kessya fazem um piquenique.
bento chega de surpresa e
fica a sós com Kessya. otto
conta a Tânia que pesquisou
sobre o ex-marido.

Travessia
Em Mandacaru, brisa fica
sabendo que Ari e Tonho estão no rio de Janeiro. Talita
comenta com Gil que pressente intrigas contra ela no
trabalho. brisa se choca ao
saber que Ari irá se casar.
Marineide comenta com Karina que desconfia de que
brisa esconda algo. brisa assegura a Tininha que Ari não
ficará com Tonho. Cotinha
aceita ir a Lisboa a convite
de Guida, que pede à tia ajuda
para levar Leonor de volta
para o brasil.
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Pista de Patinação no Gelo
Como novidade para
quem aprecia diversão, o
Flamboyant Shopping recebe
a Pista de Patinação no Gelo,
da Happyon ice. A pista de
gelo tem aproximadamente
100 metros quadrados e está
instalada no Atrium. A atração

22h e das 14h às 20h, aos
domingos. Quando: Quartafeira (2). onde: Av. rio Verde,
nº 400, Setor Vila Sao Tomaz
- Aparecida de Goiânia. Horário: 10h às 22h.

A websérie ‘KATATONISCH’, do ator goiano
Thiago Moura, estreia no YouTube com 48 episódios
é um sucesso entre os visitantes que gostam de aventura e é acompanhada por
monitores, que repassam algumas dicas para os aventureiros de primeira viagem.
os usuários utilizam equipamentos de proteção individual e devem seguir os protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
Quarta-feira (2). onde: Av.
dep. Jamel Cecílio, nº 3300,
Setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 10h às 22h.
Troca de figurinhas espor-

tivas
o buriti Shopping segue
com o espaço para troca de
figurinhas esportivas. Localizado no Piso 1, próximo à
Praça de Alimentação e em
frente a Kalunga, o local recebeu decoração especial e
móveis temáticos, que remetem a atmosfera dos gramados. Faltando pouco para o
início do evento esportivo
mais aguardado do ano, o
espaço fica disponível até o
dia 18 de dezembro, com o
mesmo horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às

Websérie goiana
A websérie ‘KATAToniSCH’, do ator goiano Thiago
Moura, com direção de Vincent GlenGielen e roberta
otone, possui 48 episódiosque são exibidos até o dia
30 de novembro, sempre às
19h, no YouTube‘Ator nômade’. A websérie, que nasceu
de um espetáculo com o mesmo nome, é uma ferramenta
de conexão com um outro
lugar. devaneio e sanidade.
Animal e homem. o que nos
divide? o que nos aproxima?
do terror à comédia, ‘KATAToniSCH’ convida o espectador a transitar, junto com
o ator, por diferentes sensações e sentimentos inerentes
à vida e ao tempo presente.
Uma reflexão sensorial sobre
quem somos e sobre o mundo que vivemos. Quando: Até
30 de novembro. onde: youtube.com/atornomade. Horário: 19h.

Centro Cultural Octo
Marques inaugura exposições
O Centro Cultural Octo
Marques inaugura a partir
da próxima quinta-feira (3)
duas exposições de artistas
que atuam e residem em
Goiânia. Os trabalhos de Lina
Cruvinel e Manuela Costa Silva propõe oferecer ao público
reflexões sobre vida, morte
e também sobre elementos
singelos do cotidiano.
Lina Cruvinel inaugura
sua primeira exposição individual ‘Brilho dos Cacos’. Com
curadoria de Divino Sobral,
a mostra traz uma pesquisa
poética sobre espaços domésticos. A seleção das 18 pinturas
se propõe a capturar fragmentos do cotidiano e desafiar
o espectador num jogo de alusões e referências. A exposição
é resultado de uma parceria
com a galeria Tachotte&Co,
que tem o objetivo de fomentar artistas locais e disseminar
cultura por Goiânia.
Já Manuela Costa Silva traz
a mostra individual ‘Senão
mata, ao invés de curar’. A
artista tece suas próprias poéticas que abordam a sexuali-

O local da exposição é uma sobreloja do
edifício Parthenon Center, no centro de Goiânia
dade, o selvagem, o obscuro
para gerar um sagrado que
transita entre a vida e a morte. A abertura das exposições
ocorre nesta quinta-feira (3),
às 18h30. A partir do dia 4 de
novembro, a visitação gratuita será de segunda a sexta,
das 9h às 17h. As mostras seguem até o dia 13 de janeiro.

As artistas

Lina Cruvinel, que vive e
trabalha entre Goiânia e São
Paulo, é bacharel em Artes

Visuais pela Universidade Federal do Goiás (UFG), e participou de diversas exposições,
entre elas: ‘44º SARP - Salão
de Arte de Ribeirão Preto Nacional
Contemporâneo’,
MARP (2022); ‘Mirantes’, Anita
Schwartz Galeria (2021);
‘Tubo de Ensaio’, Galeria de
Artes Antônio Sibasolly
(2020). Realizou a W Residência, em Ribeirão Preto (2022)
e recebeu o prêmio ‘Arte
como respiro: múltiplos editais de emergência – artes vi-

suais’, Itaú Cultural (2020).
Já Manuela Costa Silva
vive e trabalha em Goiânia,
possui bacharelado em Artes
Visuais pela Universidade Federal de Goiás. Desde 2019 é
artista residente do ateliê Sertão Negro do artista visual
Dalton Paula. Em 2018 participou da coletiva ‘Um corpo
no ar pronto para fazer barulho’ pelo curador Raphael
Fonseca no MAC-Goiás. Em
2022, participou do 19º Salão
Nacional de Arte de Jataí,
Goiás, e integrou a Residência
Artística Arte Natureza II sob
curadoria de Agnaldo Farias
no KaaysáArtResidency.
Serviço
Abertura das exposições
‘Brilho dos Cacos’, de Lina
Cruvinel e ‘Senão mata, ao
invés de curar’ de
Manuela Costa Silva
Quando: Quinta-feira (3)
Horário: 18h30
Onde: Rua 4, Nº 515,
sobreloja do edifício
Parthenon Center, Setor
Central – Goiânia

CELEBRIDADES
Beijos em outra, cotovelada
e ‘viuvez’: a nova polêmica
de Jojo com o ex-marido
Segundo a coluna Leo
dias, do Metrópoles, Lucas
Souza trocou beijos com uma
mulher em uma balada do
rio de Janeiro no mesmo dia
em que a separação veio à
tona e a funkeira teria presenciado tudo.Jojo confirmou
os beijos de Lucas, mas desmentiu o jornalista quanto ao
choro. A funkeira, que surpreendeu o público com a
reação após o divórcio, ainda
acusou o ex-marido de ter
sido retirado da balada por
seguranças após arrumar confusão. "Lucas deu uma cotovelada em meu amigo dentro
do banheiro, no renato, arrumando problema. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Último casamento sobrevivente chegou ao fim! Luana e Lissio, do ‘Casamento
às Cegas’, anunciam separação
o último casal que seguia
firme após participar do "Ca-

Drª Lana Bezerra celebra
primeiro ano do Instituto Vitalux
A dermatologista e
dona do Instituto Vitalux, Draª Lana Bezerra
celebrou no último sábado (29), o 1º ano de
seu empreendimento
localizado em Goiânia.
A comemoração reuniu
grandes nomes, entre
eles, a apresentadora
Vera Viel, o Dj Johns
Sakra e a cantora Anna
Mel. O espaço conta
com tecnologias no tratamento facial, corporal
e inclui um completo
spa capilar. A arquitetura do espaço é assinada por William Hanna. (A Redação)

samento às Cegas", da netflix,
anunciou a separação. Luana
braga e Lissio Fiod eram os
únicos que se casaram durante
a primeira temporada e esta-
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Raphael Vieira

inscrições artsampa
As inscrições para as galerias que desejam participar
do ArtSampa 2023 estão abertas até o dia 30 de novembro.
A avaliação é realizada pelo
Comitê Curatorial da ArtSampa. o evento ocorre entre os
dias 1º a 5 de março, a ArtSampa volta a ocupar a oCA
do ibirapuera, em São Paulo.
Primeira feira de arte do calendário do país em 2023, a
ArtSampa foca em reunir a
riqueza, diversidade e pluralidade da arte, já adiantando
também as tendências e visões do mercado para o próximo ano.Todas as informações sobre como aplicar para
a ArtSampa 2023 estão no
site artrio.com. Quando: Até
30 de novembro. onde: artrio.com.

n

vam juntos. o anúncio aconteceu através das redes sociais
na manhã desta terça-feira (1).
Em agosto, o casal passou por
uma crise e alguns fãs espe-

cularam o fim da relação. Luana chegou a se pronunciar sobre a situação do então casal
afirmando que "amor não era
o suficiente" e comentou os
rumores do divórcio. (Lara nascimento, Purepeople)
Patrícia abravanel traz salário e dificuldades financeiras à tona após abrir
mão de luxo
Patrícia Abravanel abriu o
jogo sobre a crise financeira
que enfrentou em seu antigo
relacionamento. Casada com
o ministro Fábio Faria, a apresentadora afirmou que entre
2004 e 2010, quando vivia
com Phillipe Carrasco, abriu
mão dos luxos com que estava acostumada para viver
uma vida mais humilde.
"Quando casei pela primeira
vez, fui morar em um 'apartamentico' de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa
dos meus pais era maior. Mas
era o que o meu marido podia
bancar", revelou a filha de
Silvio Santos à revista 'TPM'.
(Patrícia dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
A sua percepção fica ampliada
e uma conversa naturalmente
traz introspecção. é um dia positivo para avaliar os passos e agir
com estratégia. o céu o ajuda a
avaliar os movimentos financeiros
e os recursos compartilhados.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
A Lua Crescente em Aquário
pede atenção com as cobranças
pelas quais você vem passando.
Você transita um período delicado, no qual figuras de autoridades, pais e sogros podem exigir mais de você ou transitam
uma fase difícil.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
independentemente das suas
percepções e sensações, é necessário ter coragem e assumir as
rédeas de uma situação. o trabalho passa por renovações significativas, então dedique o dia para
movimentar ideias com pessoas
que se conectam às suas metas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Agir com cautela é necessário
para o seu momento de vida atual.
Canceriano, analise o que é melhor para o seu desenvolvimento
pessoal. é um bom dia para ampliar a sua visão sobre as possibilidades e desenvolver a sua fé.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Você pode se surpreender
com a decisão de uma pessoa.
Há alguém com quem você realmente pode contar e que toma
decisões rápidas. Um movimento
para a família ou em família comove contatos importantes que
agregam e curam.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
A parte da manhã é estimulada por decisões no trabalho que
o aproximam de figuras de autoridade. não perca a oportunidade
de expressar o que pensa e sente
com alguém especial. A comunicação vem sendo solicitada.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
A parte da manhã é estimulada por decisões no trabalho que
o aproximam de figuras de autoridade. não perca a oportunidade
de expressar o que pensa e sente
com alguém especial. A comunicação vem sendo solicitada.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
A manhã segue com boas decisões em família, principalmente
para concretizar investimentos.
Haverá a oportunidade de expressar o que sente, e com isso você
obterá um despertar dos seus interesses mais íntimos. busque
uma conexão consigo mesmo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você vem guardando muitas
sensações e, dessa forma, pode
sentir a necessidade de ficar mais
sozinho, contudo o céu o ajuda
a se comunicar e a expressar o
que sente com uma pessoa com
quem tem mais intimidade.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Caso precise fazer algum investimento, a parte da manhã
favorece esse movimento. Você
terá a oportunidade de dividir o
que sente com um amigo ou
uma pessoa do seu convívio.
Existem ideias que precisam ser
tiradas do papel.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
no período da manhã, você
vai se sentir mais motivado a
tomar decisões que favoreçam
o seu bem-estar e o namoro. A
carreira profissional em total
destaque e você terá a oportunidade de avaliar os caminhos
que se apresentam. é essencial
se conectar à sua missão.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Mesmo em silêncio e com
reserva, pela manhã, você estará
motivado a tomar uma decisão
em família ou direcionada ao
imóvel. o céu pede que você se
com a sua jornada, percebendo
o que é melhor para o seu desenvolvimento.
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Verdadeiras experiências audiovisuais
A sala do Cine
Cultura estreia
quatro produções
e reafirma seu
compromisso de
estreitar a relação
do público goiano
com a cultura e
com a arte
através do cinema
Lanna Oliveira
Quando o assunto é cinema,
inevitavelmente os blockbusters vêm à cabeça, mas muitas
obras primas da sétima arte
fazem parte de circuitos cinematográficos pouco conhecidos
e, ainda assim, ganham o título
de clássicos devido a qualidade. Pensando nessas produções, o espaço Cine Cultura foi
criado para abrir as portas
para uma história de cinema
que tem sido escrita com grande força em seus anos de existência.Reafirmando seu compromisso, nesta semana quatro filmes estreiam em sua
programação.
Produções francesas e brasileiras estão na programação
da sala do Cine Cultura, para
deleite dos cinéfilos. Os amantes
da sétima arte terão acesso ao
filme ‘O Comedy Club’, primeiro
longa-metragem tocantinense
a ser lançado em circuito comercial.Seguido de ‘O Próximo
Passo’, filme francês do mesmo

diretor de ‘O Albergue Espanhol’, e um dos maiores sucessos do Festival Varilux deste
ano. Na sequência, tem também
o francês ‘Noites de Paris’, protagonizado pela grande Charlotte Gainsbourg. Por fim, a exibição de ‘Os Ossos da Saudade’,
de Marcus Pimentel.
O enredo de ‘O Comedy
Club’ contempla a história de
Daniel. Ele é um tocantinense
que chega a São Paulo para
tentar a vida e acaba descobrindo uma vocação que será
muito útil quando ele se vê
obrigado a voltar para sua cidade natal. Já ‘Os Ossos da
Saudade’é um filme sobre a
ausência, narrado a partir das
vivências de pessoas que experimentamsentimentos de
falta e distância, espalhados
por Brasil, Portugal, Angola,
Moçambique e Cabo Verde.
Uma viagem pelos territórios
da memória, da representação

O ﬁlme ‘O Comedy
Club’ é o primeiro
longa-metragem
tocantinense a ser
lançado em circuito
comercial

e do pertencimento.
O longa francês ‘O Próximo
Passo’, do diretor CédricKlapisch, permeia a história da
personagem Elise.Uma jovem
e promissora bailarina clássica
que se machuca em uma apresentação apósflagrar a traição
do namorado. Apesar dos especialistas dizerem que ela
não conseguirá mais dançar,
ela vai lutar para se recuperar,
buscando novos rumos no
mundo da dança contemporânea. ‘Noites de Paris’, conta
a solitária vida de Elisabeth,

responsável pelo cuidado diário de suas duas crianças.

Democratização da
sétima arte

O Cine Cultura é o espaço
de referência em Goiânia quando o assunto é o cinema. Inaugurada em 1989, a pequena
sala batizada de Sala Eduardo
Benfica, com 98 lugares. Dirigido ao longo de grande parte
de sua história por Antônio
Segatti – importante diretor
de fotografia de inúmeras produções cinematográficas em
Goiás – a iniciativa se firmou
como principal espaço de exibição de filmes não-comerciais,
proporcionando ao público experiências que os cinemas ditos
‘comerciais’ não se interessavam em promover.
Privilegiando o que de melhor se produz no cinema contemporâneo, o Cine Cultura se
coloca como o principal espaço

de difusão de filmes de Goiás,
exibindo lançamentos importantes do circuito comercial,
sem nunca deixar de promover festivais e mostras especiais, buscando oferecer para
o público goianiense, uma programação ampla e democrática, transformando o cinema
em um espaço de convivência,
reflexão e debate aberto a toda
a sociedade.Buscar uma relação mais próxima e afetiva
com o público é o principal
projeto do Cine Cultura.
Estar em contato direto com
as pessoas, ser um catalisador
de experiências audiovisuais,
de aproximação com a cultura
e com a arte através do cinema,
é o que motiva o Cine Cultura.
A ideia é construir um intenso
e fértil ambiente onde a paixão
pelo cinema possa florescer,
a partir do qual o cinema possa ser conhecido em sua totalidade, sem limitações. Assim
o Cine Cultura pretende ser o
lugar onde as pessoas, cada
vez mais, possam enfim se
render ao poder transformador da sétima arte. (Especial
para O Hoje)
Serviço
Estreia de ‘O Comedy Club’,
‘O Próximo Passo’, ‘Os
Ossos da Saudade’ e ‘Noites
de Paris’
Quando: Quinta-feira (3) a
quarta-feira (9)
Onde:Praça Dr. Pedro
Ludovico Teixeira, Nº 2, Setor
Central - Goiânia
Ingressos: R$ 10 (inteira) e
R$ 5 (meia)
Informações:
@cineculturagoias

CINEMA
t
EsTREia
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, apesar dele acreditar em seu potencial e, inclusive, oferecê-lo como um guerreiro do bem, Adão negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. o anti-herói
em busca de redenção ou um
herói que se tornou vilão? Cinemark Flamboyant: 13h20,
13h45, 14h10, 14h40, 15h10,
16h10, 16h35, 16h30, 17h,
17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h20,
19h25, 19h50, 20h20, 20h50,
21h20, 21h50, 22h15. Cinemark
Passeio das Águas: 13h20,
13h50, 14h20, 15h30, 16h10,
16h40, 17h10, 17h40, 18h20,
19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h10,
21h50, 22h20. Kinoplex Goiânia:
13h30, 13h45, 15h10, 15h35,
16h05, 16h20, 17h10, 17h45,
18h10, 18h40, 18h55, 20h,
20h20, 20h45, 21h15, 21h30.
Cineflix Aparecida: 14h15,
15h30, 16h50, 19h, 19h10,
19h25, 21h30, 21h45, 22h. Cineflix buriti: 14h40, 15h15,
16h30, 17h10, 17h45, 19h,
19h40, 20h15, 21h, 21h30.
EM CaRTaZ
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

‘Adão Negro’ é o filme
solo do anti-herói,
baseado no personagem
em quadrinhos Black
Adam, da DC Comics

nos séculos XVii e XiX. durante
o período, o grupo militar era
composto apenas por mulheres que, juntas, combateram
os colonizadores franceses,
tribos rivais e todos aqueles
que tentaram escravizar seu
povo e destruir suas terras.
Cinemark Flamboyant: 14h10,
15h50, 21h35. Cinemark Passeio das Águas: 13h40, 15h50,
21h30. Kinoplex Goiânia: 21h.
Cineflix buriti: 16h20, 19h10.
Halloween Ends (Halloween
Ends, 2022, EUA). duração: 1h
51min. direção: david Gordon
Green. Elenco: Jamie Lee Curtis,
Andi Matichak, Will Patton. Gênero: Terror. Quatro anos após
os eventos de ‘Halloween Kills:
o Terror Continua’ (2021), Laurie agora vive com sua neta Allyson e está terminando seu livro de memórias. Michael
Myers nunca mais foi visto. depois de permitir que a sombra
de Michael pairasse ao longo
de sua existência por décadas,
ela finalmente decidiu se libertar do medo e da raiva e se
voltar para a vida. Mas quando
um jovem, Corey Cunningham,
é acusado de ter assassinado
um menino de quem cuidava,
uma onda de terror e violência
pairam sobre a cidade, forçando Laurie a se juntar com outras pessoas para combater o
mal. Cinemark Flamboyant:
13h10, 15h50, 18h50. Cinemark
Passeio das Águas: 13h15,
18h50. Kinoplex Goiânia: 13h15.

Cineflix Aparecida: 17h, 21h50.
Cineflix buriti: 17h, 19h20.
Purgatório (Czysciec, 2022, Polônia). duração: 1h 30min. direção: Michał Kondrat. Elenco:
Małgorzata Kożuchowska, Philippe Tłokiński, ida nowakowska. Gênero: documentário. desde o início dos tempos, as pessoas se perguntam o que as
espera após a morte. Embora
ninguém tenha conseguido
desvendar este mistério, muitas
pessoas, ao longo dos tempos,
puderam ver além – como Fulla
Horak, Santa Faustina Kowalska
ou São Padre Pio – místicos.
Com depoimentos de alguns
dos mais reconhecidos teólogos e cientistas da área, ‘Purgatório’ é uma corajosa e impactante produção que nos faz
refletir profundamente, através
da fé e ciência, sobre o estado
da consciência humana quando
o corpo morre. Cinemark Flamboyant: 18h50, 19h40.
As Aventuras de Tadeo 3 (Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda, 2022, Espanha). duração:
1h 25min. direção: Enrique
Gato. Elenco: Óscar barberán,
Luis Posada, Michelle Jenner,
Anuska Alborg. Gênero: Animação. neste novo capítulo,
Tadeo mostra que seu maior
sonho é ser aceito por seus
colegas arqueólogos, mas seu
comportamento naturalmente
desastrado o atrapalha quando,
acidentalmente, ele destrói um

sarcófago raro e, como consequência, lança um feitiço que
coloca em risco a vida de seus
amigos. Cinemark Flamboyant:
14h, 16h20, 16h55, 17h10. Cinemark Passeio das Águas:
13h10, 15h20. Kinoplex Goiânia:
14h. Cineflix Aparecida: 14h50.
Cineflix buriti: 16h45.
Caça Implacável (Last Seen
Alive, 2022, EUA). duração: 1h
36min. direção: brian Goodman. Elenco: Gerard butler,
Jaimie Alexander, russell
Hornsby. Gênero: Suspense,
ação. Will e Lisa Spann, estão
dirigindo para a casa dos pais
de Lisa, pois ela pediu um tempo separados. Antes de chegar
à casa, eles param para abastecer e Lisa é parada por um
homem desconhecido. Will não
consegue encontrá-la e começa a entrar em pânico. Ele liga
para o departamento de polícia
local, mas sai a sua procura
sozinho. Kinoplex Goiânia: 13h.
Cineflix Aparecida: 16h50. Cineflix buriti: 21h50.
Sorria (Smile, 2022, EUA). duração: 1h 55min. direção: Parker
Finn. Elenco: Sosie bacon, Jessie
T. Usher, Kyle Gallner. Gênero:
Terror, suspense. Tudo na vida
da dra. rose Cotter muda, após
uma paciente morrer de forma
brutal em sua frente. A partir
daí, ela começa a experimentar
ocorrências assustadoras que
ela não consegue explicar, mas
que de alguma forma, se rela-

cionam com a morte que ela
presenciou. Para entender o
fenômeno a dra. irá atrás de
respostas, mesmo que o mal
também já esteja perseguindo-a. Cinemark Flamboyant:
14h15, 14h30, 19h15, 22h05.
Cinemark Passeio das Águas:
19h15, 21h55. Kinoplex Goiânia:
16h, 18h25. Cineflix Aparecida:
14h35, 19h20. Cineflix buriti:
18h40, 21h40.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, EUA). duração:
1h 39min. direção: William
brent bell. Elenco: isabelle
Fuhrman, Julia Stiles, rossif
Sutherland. Gênero: Terror, suspense. Leena Klammer/Esther
Albright está de volta para nos
mostrar sua mente perversa e
instável. nesta prequela ao filme original de 2009, depois
de orquestrar uma brilhante
fuga de uma clínica psiquiátrica
da Estônia, Esther viaja para
os Estados Unidos se passando
pela filha desaparecida de uma
família rica que procura uma
menina por quatro anos. Após
ser acolhida pela nova família,
luxo e uma psicóloga, ‘Esther’
começa a mostrar suas reais
intenções com o pai e a mãe
‘biológicos’. Cinemark Passeio
das Águas: 16h50.
Amsterdam (Amsterdam,
2022, EUA). duração: 2h 15min.
direção: david o. russell. Elenco: Christian bale, Margot robbie, John david Washington.
Gênero: Suspense, drama, policial. Ambientado na década
de 1930 o filme conta a história
de uma grande amizade e um
assassinato que pode ameaçar
a vida dos protagonistas e abalar toda uma sociedade. A trama policial segue três amigos
íntimos: dois soldados e uma
enfermeira, que fizeram um
pacto no passado, de sempre
se protegerem enquanto trio,
não importa o que aconteça.
Kinoplex Goiânia: 14h20.
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Negócios
Apenas em 2020,
entre as redes
associadas, este
modelo representou
7,1% do total das
unidades. No ano
seguinte, subiu para
10,3% e, em 2022,
chegou a 14,8%

Microfranquias se tornam opção para
quem quer começar a empreender
O modelo de negócio mais acessível tem se tornado
o grande destaque
do setor de franchising e pode ser
a porta de entrada
para o empreendedorismo
Vitória Coimbra
Com o crescimento expressivo do empreendedorismo
no Brasil, somando hoje mais
de 20 milhões de pessoas,
abrir o próprio negócio foi a
solução durante a crise econômica no País. As microfranquias foram um canal
importante nessa alavancada
e se tornaram oportunidades
de custos mais acessíveis e
em diferentes segmentos. Segundo a Associação Brasileira
de Franchising (ABF), destacaram-se aquelas com formato home based, na qual o
franqueado pode trabalhar
de casa. Em 2020, entre as
redes associadas, este modelo
representou 7,1% do total das
unidades. No ano seguinte,
subiu para 10,3% e, em 2022,
chegou a 14,8%.
Ainda de acordo com dados da ABF, 450 redes associadas operam com o sistema
de microfranquias, o que representa 37% do total de afiliados. Em maio de 2020 eram
301 e representavam 29% do

total. Este crescimento - cerca
de 50% em 2 anos - é uma
resposta à grande procura
por modelo de negócios com
investimento de até R$ 105
mil, a categoria referida.
Este modelo de negócio que
existe no Brasil e em outros
países é operado, no geral, pelo
próprio franqueado e conta
com os mesmos benefícios oferecidos pelo sistema de franquia: know how e suporte
para o crescimento e sucesso,

além da segurança de contar
com a força de uma marca já
estabelecida no mercado, com
uma estrutura que auxilia e
oferece suporte no processo
de abertura, ações de marketing e de divulgação do produto, entre outras vantagens.
“Muitas pessoas têm vontade e necessidade de empreender, mas não podem ou
não querem correr riscos de
começar do ponto zero. O franchising é uma boa alternativa.

É uma forma de distribuir
produtos ou serviços, criando
uma rede de pequenos negócios, numa relação de “ganhaganha”. Ou seja, uma excelente opção para quem deseja
ser o dono do próprio negócio,
mas não sabe nem por onde
começar”, diz Julio Segala,
vice-presidente executivo do
Kumon América do Sul.
Um ponto importante que
precisa ser destacado é que o
fato de serem chamadas de
“micro” não implica que tenham “micro” faturamento.
Além disso, não é porque o investimento é relativamente
baixo e por ser franquia que
não existem riscos. Importante
sempre mostrar o ônus e o bônus. Por isso, é primordial a
dedicação na operação do negócio, já que o franqueado terá
que exercer vários papéis
como: comercial, financeiro e
gestor de RH. Até chegar no
ponto de maturidade, exigirá
bastante atenção e os aprendizados diários vão dando “bagagem” ao empreendedor.
O Kumon é um dos exemplos de microfranquias e é
ideal para quem deseja abrir
o próprio negócio na área de
educação com um valor de
investimento inicial acessível
e ainda contar com o suporte
de uma empresa que está no
Brasil há 45 anos e conta com
mais de 1,5 mil unidades em

580 cidades.
No mercado de franchising
há mais de 27 anos, Segala ressalta que já ouviu muitas dúvidas daqueles que estão em
busca do tão sonhado negócio:
qual franquia escolher? Como
está o mercado? Que suporte
terei? “Minha primeira recomendação é: busque um empreendimento com o qual você
se identifique e pesquise muito
sobre o franqueador e a rede”,
responde o executivo.

Lucro

Em uma microfranquia de
educação, a receita é recorrente após a matrícula do aluno. Diferente de outros serviços e produtos com demanda
elástica, que dependem de
certa sazonalidade para vender, serviços educacionais são
amparados por contrato e pagos por mensalidades. Assim,
há garantia de faturamento
a cada 30 dias.
Segundo o Diagnóstico Setorial das Redes de Educação,
68,8% das franquias de serviços educacionais atingem o
ponto de equilíbrio em até
um ano, tempo menor do que
a média de outras áreas. Além
disso, marcas de ensino bilíngue, por exemplo, apresentam lucratividade entre 17%
e 35% e receita anual que
pode chegar a R$ 418 mil. (Especial para O Hoje)

