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Oposição ainda
tenta impedir a
taxação do agro
A Assembleia Legislativa de Goiás votará em segunda e definitiva votação a taxação do agro nesta terça-feira. A oposição diz
acreditar que ainda pode impedir a aprovação. Por isso, o fim
de semana foi de articulação. Vale lembrar que na quinta-feira
passada as matérias que criam o fundo e estabelecem a contribuição passaram na Alego com 22 votos a 16. A taxa pode chegar a até 1,65% e é optativa. Aqueles que recebem benefícios
fiscais e decidirem não pagar, contudo, perdem a benesse. São
cinco os produtos previstos na lista da contribuição. Política 5

Camisa da seleção deve aquecer o comércio
A Copa do Mundo, disputada em 2022 no Catar, começou no domingo.
Mas o Brasil só estreia na quinta-feira contra a Sérvia. Até lá, o comércio prevê aumento na venda das camisas da seleção. Cidades 9

André nAves

COP 27:
sobrevivência
e inclusão
Opinião 3

Como se preparar
para a Black Friday
Governo recebe
área do Hospital
Oncológico
“Agora temos tudo para avançar
na construção”, disse Ronaldo
Caiado, que recebeu o documento do terreno das mãos do
prefeito em exercício. Política 2

Ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e
Dia dos Pais, a Black Friday se tornou um dos principais períodos
de venda no país. Saiba como fazer da data um sucesso. Negócios 17

Estudantes goianos comentam
o último dia de prova do Enem
Neste domingo foram aplicados os exames do segundo dia do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) em Goiás. Cerca de 137,7 mil estudantes
eram esperados e as provas foram aplicadas no formato impresso e digital.
Desse montante, uma boa parte estuda nas regiões centrais do Estado,
como é o caso de Goiânia, que tem 37 mil estudantes, ou Aparecida de
Goiânia, com 9 mil. Anápolis tem outros 8 mil alunos inscritos. Cidades 11

Acolhimento
a venezuelanos
entra na pauta
A Comissão Mista Permanente
sobre Migrações Internacionais
e Refugiados promove audiência
pública para debater o futuro
da Operação Acolhida. Política 5

O projeto que regulamenta os
serviços vinculados a criptomoedas é o destaque na Câmara dos Deputados. Política 6

Política 6

LEia nas CoLunas

t

Xadrez: Romário Policarpo
pode disputar a cadeira de Rogério Cruz no Paço Municipal
Política 2

to discute qual será o futuro
de Jair Bolsonaro em janeiro

Cidades 10

Câmara discute
regulamentar
as criptomoedas

Soldado atira
contra colega no
prédio da Defesa

Esplanada: Palácio do Planal-

MP é favorável à
compra de bomba de
insulina pelos planos

Trabalho com animais de rua no centro do podcast

O ‘Papo Xadrez’ recebe a diretora da ONG Miau Auau, Camila
Amorim, para falar sobre o cotidiano do voluntariado. Essência 14

Política 6
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Equador
derrota o Catar na
abertura da Copa
Com dois gols do atacante Enner
Valencia, os sul-americanos venceram os donos da casa pelo
placar de 2 a 0. Esportes 7
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Policarpo pode disputar
a cadeira de Rogério Cruz
Ministro disse haver “flagrante inadmissibilidade” no pedido

Gilmar nega
habeas corpus a
participantes de
atos golpistas
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), negou, no último final de semana, em Brasília, a
concessão de um habeas corpus coletivo a pessoas que
participaram de atos em frente a unidades das Forças Armadas e que não aceitam o resultado da eleição presidencial
e pedem uma intervenção militar. Na decisão, ele disse
haver “flagrante inadmissibilidade” no pedido, feito pelo
advogado Carlos Alexandre Komflahs, em nome de todos
os participantes dos atos. Isso significa que o relator não
aceitou analisar o mérito da solicitação por considerar
não haver o mínimo de embasamento jurídico.
O advogado queria, por exemplo, um salvo conduto
para que veículos que bloqueassem vias públicas em
protesto contra o resultado das urnas e que eles não
fossem multados em R$ 100 mil por hora. O valor foi
estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, que
também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(STF), em outro processo.
Gilmar Mendes considerou o pedido inadmissível
por atentar contra as leis e a própria Constituição. “Arquivem-se imediatamente os autos, independentemente
de publicação, sem nova conclusão dos autos em caso
de interposição de recursos”, escreveu o ministro.
Na última quinta-feira (17), Moraes também determinou o bloqueio de contas de 43 pessoas físicas e
jurídicas suspeitas de financiar atos que atentam
contra a ordem democrática. Antes, o ministro já
havia autorizado as polícias militares dos estados a
liberarem vias bloqueadas. (ABr)

Em política, a frase “ainda é muito cedo para falar
em eleição” soa tão falsa como uma nota de R$ 3. No
entanto, o que não faltam são especulações sobre o
futuro dos agentes políticos que gravitam o entorno
do poder. Entre tantos personagens desse universo, o
presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, Romário Policarpo, tem despertado a atenção sobre
seus movimentos. Vereadores que conhecem os passos
do presidente da Casa vez ou outra comentam sobre
o que Policarpo realmente quer em 2024. As Excelências
avaliam que, caso o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) não estanque o seu derretimento junto à
maioria da população, Policarpo tem tudo para se
apresentar como um dos postulantes na disputa pela
Prefeitura de Goiânia. Mesmo que ele descarte nesse
momento a possibilidade, todos os seus passos apontam
nessa direção. Disputou o mandato de presidente do
Legislativo municipal antecipadamente, ‘colou’ no
prefeito Cruz como aliado e desempenha a missão de
controlar os rebeldes que batem bumbo contra o prefeito. Outro sinal que, por mais discreto que seja, evidencia que tomou gosto pelo momento ‘prefeito por
um dia’ em sua interlocução com representantes do
setor imobiliário. No retorno de Cruz depois da licença,
muita coisa vai mudar no Paço, basta ver o
‘grude’ do chefe de gabinete do prefeito,
José Firmino, com
Policarpo. Sinal
de que afinaram
a prosa sobre o
controle efetivo
da maioria dos
vereadores.

xadrez@ohoje.com.br

Gente enrolada

A frente de transição responsável para esboçar o plano de governo
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
estabelecida em 50 nomes, a cada
dia só aumenta. De acordo com o
coordenador geral da equipe e vicepresidente eleito, Geraldo Ackmin
(PSB), muitos são voluntários e não
são remunerados . Um detalhe chama a atenção: a maioria dos petistas
da equipe foram ou estão enrolados
com a Justiça.

Torre de Babel

O grupo responsável por realizar a ‘ressonância magnética’ proposta por Lula em 31 áreas é uma
verdadeira Torre de Babel partidária. Tem vários líderes de partidos querendo “fazer parte da base
política” e também pessoas próximas ao presidente eleito.

Cristiane Schmidt

A Coluna do Estadão deste sábado (19) informa que a secretária
de Economia de Goiás, Cristiane
Schmidt, foi convidada pelo governador eleito de São Paulo, Tarcisio
de Freitas (Republicanos), para fazer parte de sua equipe. Procurada
pela Xadrez, Cristiane disse que
“não houve convite”. Braço direito
de Ronaldo Caiado e ponto de equilíbrio nas finanças do Estado, seria
uma perda e tanto na equipe do
governador.

Mangão na galera
Pregão eletrônico

Presidente do PRTB e secretário de Administração
Municipal de Goiânia, Denes Pereira comemora a regulamentação da lei que institui o pregão eletrônico no
município de Goiânia. Denes acrescenta que a medida
só será obrigatória a partir de abril de 2023.

Prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão (PL) ampliou
seu escore de avaliação junto à
população do município ao inaugurar, no sábado (19), o novo Estádio Luiz Alfredo “Luizinho”. De
acordo com Mangão, foram investidos cerca de R$ 850 mil na
modernização da praça esportiva.
(Especial para O Hoje)

Governo recebe terreno para
construção de Hospital Oncológico
Reprodução

“Agora temos tudo para avançar na
construção”, afirmou Ronaldo Caiado.
Documento foi entregue ao chefe do
Executivo estadual nesta sexta-feira
(18) pelo prefeito em exercício,
o vereador Romário Policarpo
Felipe Cardoso
O governador Ronaldo
Caiado se reuniu recentemente
com o prefeito em exercício
da Capital e presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, no Palácio das Esmeraldas. Na ocasião, os gestores
assinaram o documento que
autoriza a utilização do solo
do terreno onde será construído o Complexo Hospitalar Oncológico. O espaço fica próximo à rodovia federal BR-153
e à sede da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa).
"Temos tudo agora para
avançar na construção. Recebo em mãos esse documento que é muito importante
para mim e para toda a Saúde
do Estado de Goiás", expressou Caiado, agradecendo também o empenho do prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz, que
cumpre licença e não esteve
presente ao encontro.
O Complexo Hospitalar Oncológico de Goiás foi projetado
com base na planta do Hospital do Amor de Barretos, em

São Paulo, referência no combate ao câncer em todo o Brasil. Quando concluída, a unidade se tornará o maior hospital de oncologia da América
Latina, com área superior a
170 mil metros quadrados.
Em junho deste ano, o terreno foi cedido ao Estado pelo
governo federal, uma vez que
os 17 hectares pertenciam à
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão administrado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No
mesmo mês, foi aprovada legislação municipal que isenta
o Governo de Goiás das taxas
e impostos referentes à transferência da propriedade.

Expectativa

O tratamento no Complexo
Hospitalar Oncológico de Goiás
será fundamentado na identificação precoce de tumores,
atendimento clínico e cirúrgico, quimioterapia, radioterapia
e Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) especializada. Um setor
de hospedagem para abrigar

Na ocasião, os
gestores assinaram
o documento que
autoriza a utilização
do solo do terreno
onde será construído
o Complexo
Hospitalar
Oncológico

familiares de pacientes também será estruturado.
De acordo com o governador, funcionará inicialmente na unidade o tratamento
oncológico para crianças.
Numa segunda fase, será
aberto o tratamento para
adultos. Com a criação do
complexo, o Governo de Goiás
amplia o número de espaços
com atendimento contra o
câncer no estado.
Já funciona desde junho
no Hospital Estadual do Centro-Norte (HCN), em Uruaçu,
com regulação do Complexo

Regulador Estadual, uma ala
pioneira no serviço público
goiano em combate à doença.
São 36 leitos de internação,
capacidade para realização
de cirurgias e 22 poltronas
que comportam até 750 sessões de quimioterapia por
mês. Em Goiânia, a unidade
de transplantes do Hospital
Estadual Alberto Rassi (HGG)
contempla uma estrutura em
uma área de 644 metros quadrados, com 32 leitos, sendo
seis exclusivos para transplante de médula óssea. (Especial para O Hoje)
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COP 27: sobrevivência e inclusão
André Naves
Diz a sabedoria popular que sempre que não
se quer resolver um problema, basta criar uma
comissão. As COPs -- Conferências das Partes da
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança Climática (UNFCCC), no sentido do ditado
citado, vêm se arrastando dominadas pela hipocrisia, pelos debates vazios e com poucos efeitos
concretos e práticos. Ao invés de combater a devastação ambiental, garantindo a sobrevivência
humana na Terra, ela acabou se tornando um
convescote dos donos do poder e convidados.
Entretanto, a recente versão (27) desse encontro parece fortalecer diversos aspectos simbólicos, indicando a mudança paulatina dos paradigmas humanos. Pelos sinais emitidos, podese acreditar que se entendeu a necessidade da
Inclusão e da Diversidade como pontos centrais
para a resolução da questão ambiental. Em outras
palavras, somente práticas inclusivas que reduzam
as mazelas sociais, trazendo aqueles historicamente marginalizados e estruturalmente excluídos, com suas diversas potencialidades e saberes,
ao centro do debate ambiental, podem indicar
caminhos para a superação dessa emergência.
Pelo local escolhido para a realização,
Sharm-el-Sheik, no Egito, continente africano,
além do protagonismo conquistado pelos povos
originários, percebe-se a importância simbólica
de novos, e mais diversos, atores para o enfrentamento da situação. Efetivamente, a centralidade dos debates saiu das inofensivas intenções escritas sob comando dos países desenvolvidos e passou para, entre outros debates
inadiáveis, o tema acerca dos financiamentos
da preservação ambiental e da inclusão social,
liderado pelos países em desenvolvimento.

Nesse sentido, a delegação extraoficial brasileira,
liderada pelo presidente eleito, aproveitou-se dessa
evolução paradigmática para atrair novos investimentos e aumentar seu poder de influência diplomática ao anunciar o apoio à criação dos BICs
(grupo entre Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que concentra mais de 50% das
florestas tropicais do mundo, para liderar o processo de desenvolvimento sustentável) e da Cúpula
da Amazônia (grupo dos 9 países amazônicos Brasil, Equador, Venezuela, Suriname, Peru, Colômbia, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa (França)
-- que liderará a preservação florestal amazônica),
além de se oferecer para sediar a COP-30 numa
cidade da Amazônia brasileira.
Além disso, os discursos e sinalizações brasileiras, indo além daquelas dadas pelos atores
mundiais, passaram a indicar a necessidade premente de alianças permanentes entre os setores
produtivos do agronegócio e da indústria nacionais,
setores sociais, incluídos aqueles historicamente
precarizados, e da inteligência científico-acadêmica,
para a defesa ambiental. Esse movimento indicou
que não há política ambientalmente sustentável
divorciada da inclusão social, da educação, do
trabalho e do desenvolvimento econômico.
Por enquanto, são só
palavras. A concretização
desse novo paradigma
socioambiental dependerá da crítica, da fiscalização e do trabalho disciplinado de todos nós.
Um novo mundo é
possível, mas para isso
André Naves é defensor
devemos, todos, participúblico federal, especialista em Direitos Humanos
par ativamente de sua
e Sociais e professor
construção!
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CARTA DO LEITOR

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no
último mês. Este quantitativo é bastante preocupante e nos faz refletir como as pessoas precisam
se tratar e entender o seu lugar no mundo. Eu
tenho passado por momentos difíceis nestes últimos dias, com crises de ansiedade e dor no coração. No meu caso, eu não tenho vontade de
me matar, mas vejo que muitas pessoas ainda
não tem esse autocontrole e a visão de que tudo
irá passar. São registrados cerca de 12 mil suicídios
todos os anos no Brasil. O tema precisa ser divulgado para que as pessoas procurem ajuda.
Cecília Lopes
Goiânia

CONTA PONTO

{

Agora, não querer
contribuir para ele
mesmo? Não contribuir
para ter rodovia
asfaltada na porta dele,
para ter ponte onde ele
possa atravessar? O
dinheiro sai do agro e
volta para o agro em
forma de rodovia”
Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás, após cancelar viagem para
acompanhar, nesta semana, a votação em segundo turno na Assembleia
Legislativa (Alego) do projeto de lei
que cria a contribuição sobre a produção do agronegócio no Estado. “É algo
que está sendo, em um primeiro momento, recebido como contribuição e
imediatamente será transferido para
o setor em rodovias, pontes, viadutos,
aquilo que é necessário nessa área”,
comentou. “Será que nesse momento
em que enfrentamos mais uma crise,
uma queda de R$ 5 bilhões na arrecadação do Estado, na única hora em
que o setor foi solicitado, uma contribuição que não vai passar de 1,65% é
motivo para tanta inquietude?”

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
O comediante norte-americano Chris rock
será o primeiro artista a se apresentar ao
vivo na netflix. A plataforma de streaming
planeja lançar mais opções de transmissão
ao vivo em breve, começando com as séries sem roteiro e especiais de stand-up. A
apresentação ao vivo de rock é a primeira
que o serviço de entretenimento revelou e
vai ao ar em 2023. “dando a cara a tapa”,
comentou o leitor.
Olavo Camilo Fávaro

M

@ohoje
General eduardo villas Boas, ex-comandante do exército entre 2015 e 2019 e assessor especial do Gabinete de segurança
Institucional (GsI) de Bolsonaro (PL) até
junho deste ano, não faz questão de apaziguar os ânimos. no dia da Proclamação da
república, ele utilizou o Twitter para publicar uma nota inflando as manifestações
antidemocráticas que não aceitam o resultado das urnas, que deram vitória a Lula
(PT), em 30 de outubro. Cientistas políticos
avaliam a mensagem. “Já passou da hora
de acabar essa palhaçada”, disse a leitora.
Joana D'arc Martins

N

@jornalohoje
O governador ronaldo Caiado (UB) apresentou, nesta sexta-feira (18), após reunião no
Palácio das esmeraldas com o prefeito em
exercício da Capital e presidente da Câmara
Municipal, romário Policarpo (Patriota), o
documento que autoriza a utilização do solo
do terreno onde será construído o Complexo Hospitalar Oncológico. O espaço fica
próximo à rodovia federal Br-153 e à sede
da Centrais de Abastecimento de Goiás
(Ceasa). “eu estou muito feliz com essa notícia, esse hospital será muito importante
para nosso estado”, afirmou a leitora.
Sinthia Luna (@sinthialuna)

Hacker: uma proﬁssão do mal?
Sebastian Stranieri
Considerada a carreira do futuro por sua alta
procura nos dias de hoje em manter pessoas, empresas e governos em segurança, estima-se que o
mundo necessite de cerca de 3 milhões de hackers
atuando no setor de cibersegurança diariamente.
Isso mesmo, hackers: pessoas que trabalham em
prol da segurança digital ao detectar as vulnerabilidades e ciberataques.
Li no levantamento da consultoria alemã Roland
Berger, que o Brasil foi o quinto país mais afetado
por crimes cibernéticos no mundo em 2021, o
que reforça quão frequentes, impactantes e sofisticados os crimes estão sendo cometidos. Por essa
razão, o mercado para os profissionais da área
nunca esteve tão aquecido, principalmente com a
chegada e adoção da tecnologia 5G, que impulsionará investimentos em Internet das Coisas (IoT) e
Inteligência Artificial (IA).

Uma profissão, diversas possibilidades

Poucos sabem, mas existem diversas vertentes
disponíveis no mercado para o profissional de segurança cibernética atuar. Uma delas, por meio
de programas Bug Bounty (Programa de Recompensa por Bugs), nos quais empresas contratam
hackers pontualmente para realizar revisões de
aplicações e códigos, testes de detecção de vulnerabilidades públicas e engenharia reversa com o
objetivo de descobrir fraquezas. Algumas plataformas coordenam estas recompensas, tais como
a HackerOne (plataforma de coordenação de vulnerabilidades e recompensas de bugs), que conecta
empresas a testadores de penetração e pesquisadores de segurança cibernética, e a Bugcrowd
(plataforma de segurança crowdsourced). Na mesma linha, porém oferecendo um monitoramento
contínuo, a Strike fornece um serviço em que

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

hackers localizados ao redor do mundo disponibilizam um atendimento mais seguro e eficaz.
Internamente, as empresas podem também
ter serviços de cibersegurança que, de acordo
com as suas designações, ficam normalmente
divididas em duas cores a fim de tornar possível
uma melhor organização e enfoque de tarefas
internas: vermelho, que simula ataques cibernéticos à própria empresa para encontrar fraquezas, e azul, que traz à tona a necessidade
da empresa estar sempre atenta em relação às
estratégias de defesa.
Uma outra grande possibilidade de inserção
no mercado de trabalho do profissional é como
auditor. Por exemplo, como perito em informática, perito em detectar ataques e extrair provas
para realizar auditorias, denunciar crimes e
preparar planos de ação com o objetivo de prevenir futuros casos de fraude, roubo, assédio,
extorsão e muito mais. Além disso, fabricantes
responsáveis por plataformas globais, tais como
Apple, Microsoft, Google, VU e SAP, entre outros,
precisam de profissionais com estas competências para atualizar seus produtos e manter ao
máximo a Internet livre de problemas.
Estas são apenas algumas das inúmeras possibilidades disponíveis no mercado, mas existem muitas
outras alternativas para
este profissional que,
como pudemos perceber,
se tornou e se tornará
cada dia mais imprescindível para garantir
que as informações dos
usuários e instituições
estejam seguras frente
Sebastian Stranieri é funà aceleração exponencial
dador e CEO de empresa
de segurança cibernética
da transformação digital
que vivemos hoje.
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ECONOMIA

Ilan Goldfajn tem foco na melhoria
de infraestrutura física e digital
Goldfajn será o
sétimo presidente
do BID e o primeiro
indicado pelo Brasil
Indicado pelo governo brasileiro, Ilan Goldfajn foi eleito
presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A informação foi confirmada pelo Ministério das
Relações Exteriores. Goldfajn
vai substituir o norte-americano Mauricio Claver-Carone.
Goldfajn será o sétimo presidente do BID e o primeiro
indicado pelo Brasil. Ele segue
Reina Irene Mejía Chacón
(2022); Mauricio Claver-Carone
(2020-2022); Luis Alberto Moreno (2005-2020); Enrique Iglesias (1988-2005); Antonio Ortiz
Mena (1971-1988); e Felipe Herrera (1960-1971).
Segundo o ministério, a gestão de Goldfajn terá três eixos
centrais: melhoria da infraestrutura física e digital, com
mobilização de recursos privados e ampliação da integração regional; combate à pobreza, desigualdade e insegurança alimentar; e combate à
mudança climática e proteção
da biodiversidade.
“O resultado foi conquistado após campanha liderada
pelo Ministério da Economia.
O candidato brasileiro alcançou ampla maioria, superando
os critérios de percentual do
capital votante do Banco e de
apoio regional, o que permitiu
que a eleição fosse concluída
na primeira rodada”, ressaltou
o comunicado.
A nota do Ministério da
Economia citou qualidades de
Goldfajn para o cargo, destacando a “trajetória de destaque
nos setores público e privado”
e “experiência reconhecida
como acadêmico”. Presidente
do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019, Goldfajn até
recentemente era diretor do
Departamento de Hemisfério
Ocidental no Fundo Monetário
Internacional (FMI).

A nota do Ministério da Economia citou qualidades de Goldfajn para o cargo, destacando a
“trajetória de destaque nos setores público e privado” e “experiência reconhecida como acadêmico”

América Latina e Caribe

De acordo com o BID,
como presidente, Goldfajn
supervisionará as operações
e a administração do banco,
que trabalha com o setor público da América Latina e
do Caribe. Ele vai presidir o
Conselho de Diretores Executivos do BID e o Conselho
de Diretores Executivos do
BID Invest, que trabalha com
o setor privado da região.
Também presidirá o Comitê
de Doadores do BID Lab, o
laboratório do banco para
projetos inovadores de desenvolvimento.
O presidente do BID, que
conta com 48 países membros, é eleito para um mandato de cinco anos. Além do
Brasil, outros quatro países
– Argentina, Trinidad e Tobago, México e Chile – tinham
indicado candidatos para a
presidência do banco.
Ex-diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Ilan Goldfajn comandou o Banco Cen-

tral do Brasil entre 2016 e
2019. Entre 2000 e 2003, foi
diretor de Política Econômica
da mesma instituição.
A eleição no BID ocorre
após a saída do norte-americano Mauricio Clavier-Carone. Indicado para presidir
a instituição pelo ex-presidente Donald Trump. Ele foi
destituído em assembleia, no
dia 26 de setembro, sob a
acusação de relações íntimas
com uma funcionária e de
retaliar funcionários que denunciaram a relação. O banco está sob comando temporário da hondurenha Reina
Irene Mejía, vice-presidente
do organismo.
“O resultado foi conquistado após campanha liderada
pelo Ministério da Economia.
O candidato brasileiro alcançou ampla maioria, superando
os critérios de percentual do
capital votante do Banco e de
apoio regional, o que permitiu
que a eleição fosse concluída
na primeira rodada”, ressaltou
o comunicado.
A nota do Ministério da

Economia citou qualidades de
Goldfajn para o cargo, destacando a “trajetória de destaque
nos setores público e privado”
e “experiência reconhecida
como acadêmico”. Presidente
do Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019, Goldfajn até
recentemente era diretor do
Departamento de Hemisfério
Ocidental no Fundo Monetário
Internacional (FMI).

Sabatinas

Segundo o ministério, os
candidatos foram sabatinados
no último dia 13 por representantes dos países que integram o banco. As entrevistas, destacou a pasta, permitiram que os candidatos apresentassem as prioridades para
a instituição financeira e sugerissem medidas para impulsionar a recuperação econômica da região.
Ao todo, cinco países indicaram candidatos para a presidência do BID: Argentina,
Brasil, Chile, México e Trinidad
e Tobago. Criado em 1959, o
órgão foi presidido por cida-

dãos de México, Chile, Uruguai,
Colômbia e Estados Unidos,
sendo comandado pela primeira vez por um brasileiro.
Maior instituição financeira multilateral de fomento e
integração do mundo, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento atua em áreas como
educação, saúde e infraestrutura para proporcionar qualidade de vida à população
da América Latina e Caribe,
sendo a principal fonte de financiamento para o desenvolvimento na região.
A eleição no BID ocorre após
a saída do norte-americano
Mauricio Clavier-Carone. Indicado para presidir a instituição
pelo ex-presidente Donald
Trump, Clavier-Carone foi destituído em assembleia de governadores em 26 de setembro, sob a acusação de relações
íntimas com uma funcionária
e de retaliar funcionários que
denunciaram a relação. O banco está sob comando temporário da hondurenha Reina
Irene Mejía, vice-presidente
do organismo. (ABr)

DESIGUALDADE

Jovens negros têm menos acesso ao mercado de trabalho
“Muito, muito. É muito difícil
a gente conseguir um emprego.
Por qual motivo, eu não consigo
entender, mas que é difícil, é.
Principalmente agora na época
de pandemia, está mais difícil
ainda. São poucas vagas, e as
vagas são muito concorridas.
Eles querem que a gente tenha
experiência de 30 anos, só que
a gente tem apenas 25 anos
de idade. Ou você tem que ter
muita experiência, tem que
ter estudo. Quando a gente
não tem nenhum dos dois, fica
muito difícil”, desabafa uma
jovem negra, de 25 anos, de
Belo Horizonte.
O depoimento, não identificado, faz parte do estudo Jovens Negros e o Mercado de
Trabalho, uma pesquisa inédita
encomendada pelo Banco
Mundial ao Núcleo de Pesquisa
Afro do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (Cebrap) e ao Instituto de Referência Negra Peregum.
A jovem não está sozinha –
o estudo mostra que, embora
a população negra seja maioria
no Brasil, 56%, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geo-

Marcello Casal Jr/ABr

Embora a população negra seja maioria no Brasil, 56%, de acordo com
o IBGE, essa parcela é a que tem os menores índices de acesso à educação
grafia e Estatística (IBGE), essa
parcela é a que tem os menores
índices de acesso à educação,
à saúde e ao mercado de trabalho. São também os negros
que mais sofrem com os altos
índices de violência e encarceramento no país.
O estudo usa dados de pesquisas do IBGE, além de entrevistas feitas com jovens em

Belém, Recife, Brasília, Belo
Horizonte e Porto Alegre. Os
dados mostram que a contratação e até mesmo os salários
variam de acordo com a raça,
o gênero e se se trata, ou não,
de uma pessoa com deficiência.
Prova disso é que, no Brasil,
de um lado, quase metade dos
empregadores são homens
brancos (45%) e mais da me-

tade das mulheres brancas têm
vínculo empregatício formal.
Do outro lado, 60% dos trabalhadores informais são negros.
De acordo com a pesquisa,
o esforço de inserção no mercado de trabalho “muitas vezes
é cercado de constrangimentos
que terminam por [se] constituir [em] barreiras de ingresso”, diz o texto. Dentre os 70

entrevistados, 28 jovens mencionaram barreiras percebidas
no processo de contratação.
Em primeiro lugar, 28 pessoas
destacaram a relevância da
aparência, como a cor de pele
ou “...destoar de um padrão
de RH [recursos humanos]”.
Dezessete dos entrevistados
chamaram a atenção para a
falta de experiência, 11 para a
formação insuficiente, seis destacaram o território de origem
ou de residência e seis, a identidade de gênero.
Mesmo no mercado de trabalho formal, o tratamento entre brancos e negros não é
igual. Entre pessoas com a mesma escolaridade e o mesmo
status ocupacional, homens
negros, mulheres brancas e
mulheres negras não têm a
mesma renda dos homens
brancos com escolarização e
ocupação semelhantes. Os dados nacionais mostram que
homens brancos profissionais
e proprietários recebem, em
média, R$ 8.458, enquanto as
mulheres negras, profissionais
e proprietárias recebem 54%
menos, ou R$ 3.966.
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Oposição articula tentativa de
barrar taxação do agronegócio
Reprodução

Alego votará de
maneira definitiva
taxação do agro
nesta terça-feira
(22). Oposição
ainda diz acreditar
que pode impedir
aprovação. Fim de
semana foi de
articulação
Francisco Costa
A Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) votará em
segunda e definitiva votação
a taxação do agro nesta terça-feira (22). A oposição ainda
acredita que pode impedir a
aprovação e o fim de semana
foi de articulação.
Vale lembrar que na quinta-feira (17) as matérias que
criam o fundo e estabelece a
contribuição passaram na
Alego com 22 votos a 16. A
taxa pode chegar até 1,65% e
é optativa. Aqueles que recebem benefícios fiscais e optarem por não pagar, contudo, perdem a benesse. Os produtos incluídos na contribuição são milho, soja, cana de
açúcar, carnes e minérios.
Os contrários a matéria foram: Adriana Accorsi (PT),
Alysson Lima (PSB), Amauri
Ribeiro (Patriota), Antônio Gomide (PT), Chico KGL (União
Brasil), Cláudio Meirelles (PL),
Eduardo Prado (PL), Gustavo
Sebba (PSDB), Hélio de Sousa
(PSDB), Humberto Teófilo (Patriota), Major Araújo (PL), Paulo Cézar Martins (PL), Paulo
Trabalho (PL), Sérgio Bravo
(PSB) e Zé Carapô (Pros). O
presidente Lissauer Vieira
(PSB) também foi contrário.
Votaram a favor da taxa
do agro: Álvaro Guimarães
(União Brasil), Bruno Peixoto
(União Brasil), Dr. Antonio
(União Brasil), Rubens Marques (União Brasil), Talles Bar-

reto (União Brasil), Tião Caroço
(União Brasil), Virmondes Cruvinel (União Brasil), Amilton
Filho (MDB), Charles Bento
(União Brasil), Francisco Oliveira (MDB), Lucas Calil (MDB),
Thiago Albernaz (MDB), Zé da
Imperial (MDB), Cairo Salim
(PSD), Max Menezes (PSD),
Wilde Cambão (PSD), Coronel
Adailton (PRTB), Dr. Fernando
Curado (PRTB), Julio Pina
(PRTB), Jeferson Rodrigues
(Republicanos), Rafael Gouveia (Republicanos) e Henrique César (PSC).
Dois deputados estaduais
que votariam contra a pauta
estavam ausente: Lêda Borges
(PSDB) e Karlos Cabral (PSB).
A conta é que são necessários
mudar o voto de três parlamentares – ou pelo menos
dois, pois com o empate quem
decide é o presidente da Alego, Lissauer Vieira.

Vale lembrar que na
quinta-feira (17) as
matérias que criam
o fundo e
estabelecem a
contribuição
passaram na Alego
com 22 votos a 16

Articulação

Paulo Trabalho acredita

na reversão. Segundo ele, a
pressão e mobilização dos
produtores rurais, que já ocuparam as tribunas da Casa
na última quinta, será muito
maior na terça. Para ele, a
data será decisiva para os ruralistas mostrarem força. O
deputado também criticou o
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), por prejudicar
adversários com um projeto
que irá “assassinar” a carreira
política de muitos.
Segundo Humberto Teófilo, devido As pressões do governo, o pós votação primeiro
turno exigiu um jogo estratégico mais “calado” para barrar a votação em segundo.
Sobre isso, ele explica que se
trata do mano a mano, a conversa individual com cada
deputado. "É possível, sim,
reverter. Tivemos 16 votos e
podíamos atingir 18. Dos 22,
podemos recuperar, pelo menos, dois com pessoas envolvidas no agro. Dois a três."

Primeiro turno

Manifestantes acompanharam a sessão plenária que resultou na aprovação em primeiro turno da taxação do
agro. O clima, pelo segundo
dia consecutivo – pois na
quarta (16) a matéria transitou por comissões –, foi de
tensão. Deputados da base e
oposição usaram a tribuna
para comentar a matéria que
divide o Parlamento.
Vaias e aplausos voltaram
a dar o tom das reuniões que
se estenderam até às 21h50
da última quinta. As vaias foram novamente direcionadas
aos governistas que se arriscaram defender a matéria –
ou optaram pelo silêncio durante a discussão do assunto.
Quanto aos aplausos, esses
ficaram com a oposição que
não hesitou em rechaçar o
texto da governadoria. As intervenções, contudo, não impediram o resultado de 22 a
6. (Especial para O Hoje)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Acolhimento de venezuelanos será discutido
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados promove na quarta-feira (23), às
10h, audiência pública interativa para debater o futuro da
Operação Acolhida, criada em
2018 para recepção e organização do fluxo de imigrantes
e refugiados venezuelanos.
Sob coordenação do governo federal, a Operação Acolhida conta com a participação
de onze ministérios, de agências da Organização das Nações
Unidas (ONU) e mais de cem
entidades da sociedade civil,
conforme destaca a senadora
Mara Gabrilli (PSDB-SP), relatora da Comissão e autora do
requerimento para a realização do debate (REQ 3/2022).
“Além de organizar a triagem, documentação e abrimento de milhares de pessoas, com
zelo sanitário no período da
pandemia, a operação também
promoveu a interiorização de
cerca de 80 mil pessoas para
mais de 800 municípios brasileiros. Contudo, quase completando 5 anos de existência, importa traçarmos um balanço

dos acertos e dificuldades, mas
sobretudo projetar como deverá ser o próximo período”,
argumenta Mara Gabrilli.
Para o debate foram convidados o ministro de Relações
Exteriores, Carlos Alberto Franco
França; o assessor especial da
Casa Civil, coronel Georges Feres
Kanaan; o chefe do escritório
do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur)
em Boa Vista (RR), Oscar Sanchez Pineiro; o professor da
Universidade Federal de Roraima (UFRR), João Carlos Jarochinski; o diretor nacional do
Serviço Jesuíta a Migrantes e
Refugiados do Brasil, padre Agnaldo Pereira de Oliveira Junior;
a assessora especial para o Chefe
de Missão da Organização Internacional para as Migrações
(OIM), Socorro Tabosa; o chefe
da delegação regional do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha,
Alexandre Formisano; e o representante dos refugiados venezuelanos, Joel Bautista Bastardo Brito.
Presidida pelo deputado
Túlio Gadêlha (Rede-PE), a Comissão ainda aguarda a par-

Roque de Sá/Agência Senado

ticipação de alguns convidados no debate. A audiência
pública será realizada na sala
15 da ala Alexandre Costa.
(Agência Senado)

Audiência foi requerida pela senadora
Mara Gabrilli, relatora da Comissão
sobre Migrações e Refugiados
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Blindagem

A saída do general Rêgo Barros há
mais de ano, o ex-porta-voz do Palácio,
foi só o começo do bloqueio. O Governo
Federal se blinda contra demandas da
mídia. Assessorias mandam jornalistas
recorrerem à Lei de Acesso a Informações até para as pautas simples, como
o pedido do número de processos na
Comissão de Ética da Presidência e de
comissionado investigado no MMA.

Os dois teriam discutido durante a troca de turno no órgão

Soldado atira
na cabeça de
colega dentro
do Ministério
da Defesa
Um soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) morreu
após ser baleado na cabeça por um colega dentro do
Ministério da Defesa, em Brasília. O caso aconteceu no
último sábado (19), por volta das 7h da manhã. A informação é do site Metrópoles.
Segundo informações, os dois discutiram durante a
troca de turno. Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos,
então, sacou uma pistola e atirou na cabeça de Kauan
Jesus de Cunha Duarte, também de 19 anos.
O corpo da vítima foi encontrado dentro do anexo
do Ministério. O Corpo de Bombeiros chegou a ser
acionado, mas Kauan não resistiu aos ferimentos e
morreu no local.
Peritos do Instituto de Criminalística (IC) fizeram
perícia no local. Por se tratar de um crime militar, a investigação será conduzida pela própria FAB, sem participação da Polícia Civil do Distrito Federal.
Conforme informações da imprensa local, o suspeito
foi preso e permanecerá detido enquanto a investigação
para apurar o caso se desenrola. As investigações ficarão
a cargo da Força Aérea. Em nota, o Ministério da Defesa
lamentou o caso e afirmou que acompanha a apuração
da investigação. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Fera ferida

Flórida ou a Ilha?
A tensão no Palácio do Planalto é tamanha
sobre o futuro de Jair Bolsonaro como cidadão
comum, a partir de 1º de janeiro, que houve
reunião do clã e alguns assessores mais próximos para indicar destinos e projetos para
ele e família. Aventou-se o presidente renunciar
antes do dia 30 de dezembro e deixar o Brasil.
Assim, o vice-presidente Mourão passaria a
faixa a Lula da Silva. Descartaram. Outra
opção é a ilha Comprida, em Angra dos Reis,
com uma mansão comprada recentemente
pelo advogado Willer Tomaz, amigo da família.
O que não se descarta é o plano sigiloso caso
o cenário fique feio por aqui: Bolsonaro viaja
a passeio para os Estados Unidos com a família,
mas estabelece residência numa casa de amigo
já à disposição em Orlando, na Flórida. Bolsonaro está com medo de ser preso por qualquer juiz de 1ª instância num dos 58 processos
contra ele que vão “descer” do STF para a
Justiça comum. A casa está limpa, o passaporte
e o Visto americano em dia.

Inquietação

Está tensa a disputa pelo Ministério da
Fazenda. Henrique Meirelles quer descansar
e não topou, argumenta um amigo. Desde
setembro, grãos petistas que desfilam por
salas da Av. Faria Lima, o coração financeiro
do País, citam quando pressionados o Marcos
Lisboa como o potencial ministro. Ele foi secretário-executivo da Fazenda no 1º Governo
Lula. Outro citado é Nelson Barbosa, que
compõe o grupo da transição. Marina Silva
e o suplente de Gleisi Hoffmann tentam emplacar um nome de um banco.

Gleisi Hoffmann, presidente nacional
do PT, tem um problema para resolver
no reduto: o futuro de Roberto Requião.
O ex-senador trocou o MDB pelo PT
para ajudar na eleição de Lula. Derrotado
para o Governo, reclamou ainda na
campanha de abandono do novo partido.
Agora, ele exige uma retribuição0: quer
a direção da usina de Itaipu. Mas, de
novo, o PT aparece no caminho do seu
projeto. Gleisi tenta resolver sem fazer
o problema chegar ao chefe. Requião
ameaça sair do PT e voltar à oposição.

Radiolão no ar?

Os mais combativos do staff presidencial ainda estão no contra-ataque
pós-campanha. Um séquito da inteligência da campanha lista denúncias
de radialistas do interior que teriam
recebido um e-mail, que se revelou
fake, de um funcionário do TSE que
mandava retirar do ar inserções de
Bolsonaro. As rádios teriam obedecido
à ordem falsa e retiraram a mídia da
campanha do presidente. Agora, querem levar dossiê ao tribunal.

Tensão na rua

O exercício do jornalismo livre está
a cada dia mais comprometido nas
ruas, com profissionais que são agredidos verbalmente e fisicamente por
pessoas revoltadas – de variadas tendências ideológicas. A conhecida colunista Isabel Almeida, do portal “BSB
Flash”, visitou o acampamento dos bolsonaristas em frente que QG do Exército
para registros. Apenas por isso, saiu
de lá xingada, sob berros, e ameaçada.
Até ontem, recebia áudios de recados
intimidadores, inclusive de conhecidos.
(Especial para O Hoje)

Câmara discute projeto de
regulamentação das criptomoedas
Reprodução

Ativo virtual é a
representação
digital de valor
que pode ser
negociado ou
transferido por
meios eletrônicos

pela Comissão de Finanças e
Tributação propõe a rejeição
deste e a aprovação de outros
sete projetos apensados.
De acordo com o texto, será
permitido ao trabalhador usar
o dinheiro da conta individual
do FGTS para comprar outra
moradia em qualquer unidade
da Federação independentemente de já possuir uma.
Atualmente isso é vedado pela
Lei 8.036/90. O saque dos recursos poderá custear ainda
despesas com escrituração e
registro do respectivo imóvel.

Agência Câmara
O projeto de lei que regulamenta os serviços vinculados
a ativos virtuais, como criptomoedas, é o destaque da pauta
do Plenário nas sessões deliberativas de 22 a 24 de novembro. Os deputados precisam analisar um substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei
4401/21 (antigo PL 2303/15),
que prevê a regulamentação,
por órgão do governo federal,
da prestação desses serviços.
De autoria do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ),
o projeto considera ativo virtual a representação digital de
valor que pode ser negociada
ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com
propósito de investimento.
Ficam de fora as moedas
tradicionais (nacionais ou es-

Margem consignada

Os deputados precisam analisar um substitutivo do Senado que prevê a regulamentação desses serviços
trangeiras), as moedas eletrônicas (recursos em reais
mantidos em meio eletrônico
que permitem ao usuário realizar pagamentos por cartões
ou telefone celular) e ativos
representados por ações e outros títulos.

Minérios nucleares

O Plenário pode votar ainda
a Medida Provisória 1133/22,
que permite a atuação da iniciativa privada na pesquisa e
lavra de minérios nucleares,
mas o monopólio da atividade
continua com as Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), con-

forme prevê a Constituição.
Embora o governo cite que
as parcerias ocorrerão apenas
na pesquisa e lavra desses
minérios, o texto que se refere
a contratos com pessoas jurídicas abre a possibilidade de
execução de outras atividades, como tratamento dos minérios nucleares, desenvolvimento de tecnologias para
o aproveitamento de minérios
nucleares, enriquecimento,
produção e comércio de materiais nucleares.
Pelo texto, as empresas poderão ser remuneradas em
dinheiro, por meio de per-

centual do valor arrecadado
na comercialização do produto da lavra, cessão do direito de comercialização do
minério associado ou do direito de compra do produto
da lavra com exportação previamente autorizada.

Dinheiro do FGTS

Outra matéria em pauta é
o PL 3439/00, que trata do
uso de recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a compra
de imóveis. Substitutivo preliminar do deputado Gustinho
Ribeiro (Republicanos-SE)

A segunda MP em pauta é a
1132/22, que aumenta para 40%
a margem do crédito consignado para servidores públicos
federais. Desse percentual, 5%
fica reservado exclusivamente
para amortização de despesas
ou saques de cartão de crédito.
Antes, o limite era de 35%, sendo 30% para empréstimos com
desconto em folha e 5% para o
cartão de crédito.
O empréstimo consignado
é descontado automaticamente
em folha de pagamento. Segundo a MP, na contratação do empréstimo consignado o tomador
do crédito deverá ser informado
sobre o custo efetivo total e o
prazo para quitação da dívida.
(Especial para O Hoje)
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ComEçou a Copa do Mundo
Fifa

Equador vence
Catar na abertura
da Copa do Mundo
Breno Modesto
Começou a Copa do Mundo
de 2022. Na abertura do Mundial, a seleção do Catar, dona
da casa, estreou com derrota,
algo que jamais havia acontecido com um anfitrião. Em
jogo disputado na tarde deste
domingo (20), no Al Bayt Stadium, o time catari foi derrotado pelo Equador pelo placar
de 2 a 0. Enner Valencia marcou os dois gols do primeiro
jogo da competição.

O jogo

A primeira partida da
Copa do Mundo de 2022 começou a mil por hora. Logo
aos dois minutos, o Equador
abriu o marcador. Depois de
falta cobrada para a área do
Catar, o goleiro Saad AlSheeb saiu todo errado e viu
Félix Torres dar uma meia
bicicleta para o meio, onde
estava Enner Valencia, que
completou de cabeça. No entanto, após checagem do VAR,
o gol acabou sendo anulado
por conta de um impedimento no início da jogada.
O lance não abateu os equatorianos, que não demoraram
muito para chegar novamente.
Na marca de 14 minutos, Michael Estrada deu um lançamento para Enner Valencia,
que invadiu a grande área e
foi derrubado por Saad AlSheeb. Imediatamente, o árbitro italiano Daniele Orsato assinalou a penalidade máxima.

Com dois gols de Enner Valencia, o Equador derrotou o Catar por 2 a 0, na abertura da Copa do Mundo
O próprio Valencia foi para a
cobrança e mandou no cantinho esquerdo de Al-Sheeb, que
pulou para a direita.
Ainda no primeiro tempo,
veio o segundo gol do Equador. Aos 30 minutos, Moisés
Caicedo recebeu na ponta direita, levou até a linha de fundo e escorou para Félix Torres,
que vinha chegando de trás.
O zagueiro acabou cruzando
para o meio da área, onde estava Enner Valencia, que cabeceou para o chão e mandou
no fundo das redes de AlSheeb, ampliando o placar no
Al Bayt Stadium.
Perdida em campo, a seleção anfitriã teve muita dificuldade para sair jogando da

Inglaterra e Irã
abrem disputa
no Grupo B
Em campo, a Inglaterra espera contar
com os gols do atacante
Harry Kane, artilheiro
da última Copa do
Mundo, com seis gols
marcados, para começar bem o torneio. Já o
Irã, que chega ao Mundial em meio a um cenário de conflitos em
seu país, tenta corrigir
os erros da derrota no
amistoso contra a Tunísia, em preparação
para o campeonato,
para buscar um feito
difícil: frear a poderosa
seleção inglesa.

Histórico

Esta será a primeira
vez na história que Inglaterra e Irã medirão
forças. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

FICHA TéCnICA
Inglaterra

x

Irã

Data: 21 de novembro de 2022. Horário: 10h (de
Brasília). Local: Khalifa International stadium, em
doha (QAT). Árbitro: raphael Claus (BrA). Assistentes:
rodrigo Figueiredo Henrique Correa (BrA) e danilo
simon (BrA). VAR: Leodan González (UrU)
Inglaterra: Jordan Pickford; John stones, eric
dier e Harry Maguire;
Kieran Trippier, Jude Bellingham, declan rice e
Luke shaw; Phil Foden
(Bukayo saka), Harry
Kane e raheem sterling.
Técnico: Gareth southgate

Próximos compromissos

Catar e Equador voltam a
campo já na próxima sextafeira (25), quando abrem a segunda rodada da fase de grupos. Às 10h (de Brasília), os
donos da casa enfrentam o Senegal, no Al Thumama Sta-

dium, em Doha. Já os equatorianos encaram a Holanda, às
13h (de Brasília), no Khalifa

International Stadium, também localizado na cidade de
Doha. (Especial para O Hoje)

FICHA TéCnICA
Catar 0x2 Equador
Data: 20 de novembro de 2022. Horário: 13h (de Brasília). Local: Al
Bayt stadium, em Al Khor (QAT). Gols: enner valencia (15’/1T e
30’/1T) - eQU. Árbitro: daniele Orsato (ITA). Assistentes: Ciro Carbone
(ITA) e Alessandro Giallatini (ITA). VAR: Massimiliano Irrati (ITA)
Catar: saad Al-sheeb; Pedro
Miguel, Bassam Al-rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf e
Hassan Al Haydos (Mohammed Waad); Akram Afif e Almoez Ali (Mohamed Muntari).
Técnico: Félix sánchez

Equador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Piero
Hincapié e Pervis estupiñán; Jhegson Méndez, Moisés Caicedo (Alan
Franco), Gonzalo Plata e romario
Ibarra (Jeremy sarmiento); Michael
estrada (Kevin rodríguez) e enner
valencia (José Cifuentes).
Técnico: Gustavo Alfaro

COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Na abertura do segundo dia de jogos na
Copa do Mundo, a seleção da Inglaterra, apontada, por muitos, como
uma das favoritas ao título, enfrenta o Irã, que,
na teoria, é o time mais
fraco do Grupo B, que
ainda conta com Estados Unidos e País de
Gales. A partida, que
acontecerá às 10h (de
Brasília), no Khalifa International Stadium, em
Doha, será marcada por
protestos ingleses. Além
de usar a faixa de capitão com as cores do
arco-íris, em alusão à
comunidade LGBTQIA+,
os ingleses se ajoelharam antes do início do
jogo, como uma forma
de protesto contra o
racismo.

defesa e para acertar triangulações no ataque. O melhor
lance dos donos da casa aconteceu na marca de 40 minutos
do segundo tempo, quando
Mohamed Muntari, que havia
entrado no lugar de Almoez
Ali, recebeu um longo lançamento do campo de defesa e,
de fora da área, arriscou o
chute, que passou por cima da
meta equatoriana.

Irã: Alireza Beiranvand;
sadegh Moharrami, Hossein Kanaani, Majid Hosseini e ehsan Hajsafi; saeid
ezatolahi, Ali Gholizadeh,
Ahmad nourollahi, Alireza
Jahanbakhsh; Mehdi Taremi e Karim Ansarifard.
Técnico: Carlos Queiroz

Senegal e Holanda fecham
primeira rodada do Grupo A
Depois da vitória do Equador contra o Catar, Senegal e
Holanda fecham a primeira
rodada do Grupo A da Copa
do Mundo. Às 13h (de Brasília)
desta segunda-feira (21), as seleções se enfrentam no Al Thumama Stadium, em Doha. O
confronto marca o retorno dos
holandeses ao Mundial, já que
ficaram fora do torneio de
2018, disputado na Rússia.
Mandante do jogo, o país
africano chegou ao Catar sem
seu principal jogador. Por conta de uma lesão na fíbula da
perna direita, o atacante Sadio
Mané, do Bayern de Munique,
da Alemanha, eleito, recentemente, como o segundo melhor jogador do Mundo, precisou passar por uma cirurgia
e foi cortado da disputa da
competição. Para o seu lugar,
o técnico Aliou Cissé convocou
Alfred N’Diaye, do Málaga, da
Espanha, que deve começar
o Mundial como opção no banco de reservas.
Já a Laranja Mecânica vive
a expectativa pela estreia do
zagueiro Virgil van Dijk em Copas do Mundo. Apontado como

FSF

Sem o astro Sadio Mané, a seleção
senegalesa faz sua estreia diante da Holanda
um dos melhores defensores
do futebol mundial, o jogador
do Liverpool, da Inglaterra, é o
principal nome da seleção europeia, que busca repetir as
boas campanhas de suas últimas participações. Em 2010, na
África do Sul, a Holanda ficou
com o vice-campeonato. Quatro
anos depois, no Brasil, ficou na
terceira colocação.

Arbitragem goiana

O duelo entre Senegal e Holanda ficará marcado na his-

tória do futebol goiano. Isso
porque o árbitro Wilton Pereira Sampaio, de Teresina de
Goiás, será o responsável pelo
apito. Esta será a primeira vez
na história que um goiano apita um jogo da maior competição de futebol.

Histórico

A partida desta segundafeira (21) será a primeira na
história entre Senegal e Holanda. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA TéCnICA
Senegal x Holanda
Data: 21 de novembro de 2022. Horário: 13h (de Brasília). Local: Al Thumama stadium, em
doha (QAT). Árbitro: Wilton Pereira sampaio (BrA). Assistentes: rodrigo Figueiredo e danilo simon (BrA). VAR: Juan soto (eQU)
Senegal: edouard Mendy; Youssouf sabaly, Pape
Abou Cissé, Kalidou Koulibaly e Fodé Ballo-Touré;
Cheikhou Kouyaté, nampalys Mendy e Gana
Gueye; Ismaila sarr, Boulaye dia e Krépin diatta.
Técnico: Aliou Cissé

Holanda: remko Pasveer; Jurrien Timber, virgil
van dijk e nathan Aké; Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners e daley Blind;
davy Klaassen, Cody Gakpo e steven Bergwijn.
Técnico: Louis van Gaal
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Tido como favorito à segunda vaga do Grupo B, o País de Gales retorna à Copa do Mundo depois de 64 anos

duElo pelo segundo lugar
Breno Modesto
Encerrando o segundo dia
da Copa do Mundo, Estados
Unidos e País de Gales se
enfrentam nesta segundafeira (21), às 16h (de Brasília), no Ahmed bin Ali Stadium, situado na cidade de
Al Rayyan. A partida marca
o retorno das duas seleções
à Copa do Mundo. Enquanto
os estadunidenses ficaram
fora da edição de 2018, na
Rússia, os galeses não disputavam um Mundial desde
1958, ano de sua única participação, quando o torneio
foi disputado na Suécia e
vencido pelo Brasil.
Para a estreia, o time americano deve chegar com jogadores sem condições físicas
ideais de jogo. Isso porque,
enquanto as seleções europeias vivem o meio de suas
temporadas, a MLS, liga estadunidense e que forneceu a
maioria dos atletas para a seleção, se encerrou no início
do mês, com o título do Los

Apontados como candidatos à segunda
vaga do Grupo B, Estados Unidos e País
de Gales se enfrentam em Al Rayyan
Angeles FC. Diante deste cenário, o treinador Gregg Berhalter, disse que é improvável
que alguns atletas atuem durante os 90 minutos.
Assim como a vizinha e
companheiro de grupo, Inglaterra, a seleção do País de

Gales entrará em campo usando uma braçadeira de capitão
nas cores do arco-íris, como
uma forma de protesto contra
os preconceitos sofridos pela
comunidade
LGBTQIA+.
Quanto à escalação, o comandante Robert Page tem apenas

uma dúvida. O experiente volante Joe Allen, vinha treinando à parte por conta de
uma recuperação de lesão na
coxa. A tendência é de que
ele inicie o confronto como
titular. Caso isso não aconteça, Ampadu sai da zaga e

FICHA TéCnICA
Estados Unidos x País de Gales
Data: 21 de novembro de 2022. Horário: 16h (de Brasília). Local: Ahmed bin Ali stadium, em Al
rayyan (QAT). Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT). Assistentes: Taleb Al Marri (QAT) e saoud Al
Maqaleh (QAT). VAR: Abdulla Al-Marri
Estados Unidos: Matt Turner; sergiño dest,
Walker Zimmermann, Tim ream e Antonee robinson; Tyler Adams, Yunus Musah e Weston
McKennie; Timothy Weah (Brenden Aaronson
ou Giovanni reyna), Jesús Ferreira (Josh sargent)
e Christian Pulisic.
Técnico: Gregg Berhalter

País de Gales: Wayne Hennessey; ethan Ampadu, Joe rodon e Ben davies; Connor roberts, Joe Allen (Chris Mepham), Aaron ramsey e neco Williams; Gareth Bale, Kieffer Moore e daniel James.
Técnico: robert Page

ocupa o seu lugar no meiocampo e Mepham assume a
vaga de zagueiro.
A seleção galesa, que é
apontada por muitos como a
favorita à segunda colocação
da chave, tenta confirmar o
favoritismo diante de seu principal adversário pela posição.
Já os americanos, que possuem
uma geração jovem e promissora, tentam desbancar os galeses para largar na frente por
uma vaga no mata-mata.

Histórico

O duelo desta segunda-feira
(21) será o terceiro da história
entre Estados Unidos e País
de Gales. Nas duas vezes anteriores em que duelaram, as
seleções empataram em uma
oportunidade e os estadunidenses conquistaram uma vitória. O empate veio no jogo
mais recente. Em um amistoso
disputado em novembro de
2022, em Swansea, no País de
Gales, europeus e norte-americanos não saíram do 0 a 0.
(Especial para O Hoje)
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A poucos dias da estreia do time brasileiro na Copa do Mundo, cresce a procura pela camisa do Brasil; Comerciantes esperam uma vitória para impulsionar as vendas

Venda de artigos da Seleção
Brasileira movimenta comércio

A tradição diz que o goiano deixa para a última hora e é essa a aposta que os vendedores fazem
Alexandre Paes
A camisa da Seleção Brasileira bem como as cores da
nossa bandeira do país nunca
esteve tão na moda, e devem
seguir como uma tendência
forte nos próximos dias com
a realização de mais uma
Copa do Mundo. A Região da
44, em Goiânia, como um dos
maiores centros de produção
e distribuição de moda popular do País, obviamente,
não poderia ficar de fora desse movimento.
O presidente da Associação
Empresarial da Região da 44
(AER44), Lauro Naves, lembra
que o fato de a Copa do Mundo
ocorrer numa época de fim de
ano acaba sendo um incremento a mais para as vendas.
"O final de ano já registra um
movimento intenso, que é tradição aqui, mas a realização
da Copa neste mês de novembro, acabou sendo um componente a mais para impulsionar as vendas", avalia.
As vitrines de muitas das
mais de 16 mil lojas que fazem
parte do polo confeccionista
em Goiânia refletem bem essa
boa expectativa, e estão repletas de manequins e sugestões
de looks que usam e abusam
dos tons verde, amarelo, azul
e branco. A empresária e lojista
Vitória Peixoto, comemora a
venda de um grande volume
de peças com as temáticas da
Seleção Brasileira ou da bandeira do Brasil.
Ela que comercializa para
revendedores de várias partes
do Brasil, está com uma ótima

que a gente leve esse hexa.
Comprei a camisa 10, do Neymar, porque para mim é a
melhor. Comprei a camisa
amarela, porque a minha preferência é pelo amarelo, apesar que eu ainda vou comprar
a azul e a preta. Achei a camisa linda, perfeita,” concluiu.

Brazilcore

As vitrines de muitas das mais de 16 mil lojas que fazem parte do polo refletem bem essa boa expectativa
expectativa de vendas principalmente nessa semana. "Estou
com um bom estoque ainda e
esperamos vender tudo já que
nosso time joga somente na
quinta-feira”, destacou.
O vendedor Normando dos
Santos, trabalha vendendo
roupas infantis, só que neste
ano mudou sua banca e o que
mais se encontra são artigos
e roupas do Brasil. “Estamos
vendendo as camisas da Copa
do Mundo, para o público infantil e adulto, masculino e
feminino. Graças a Deus a saída está boa, todas as cores
estão vendendo bem, mas a
amarela por ser a tradicional
é a mais vendida,” pontua.
As vendas estão indo bem,
mas podem melhorar, segundo o vendedor. “Em média a
camisa pintada tá de R$25, e

a primeira linha tá de R$50,
R$70, depende. A da marca
da onça tá de R$90,” descreveu. Normando observou que
as pessoas estão priorizando
mais camisas da Seleção Brasileira do que presentes para
o Natal. “Essa data da Copa
do Mundo foi diferente das
outras, porque antigamente
era próximo do São João. E já
é típico do torcedor comprar
a camisa do Brasil para idolatrar nosso time,” frisou.

Customização de
roupas da Seleção

A costureira e feirante, Josefa Faria, está comercializando as camisas da Seleção
Brasileira, além de customizar os looks para grande parte do público feminino. Ela
disse que a poucos dias pro

time estrear nos jogos, muitas
clientes têm buscado “abrasileirar” suas vestimentas,
tudo para ficar no estilo.
“Muitas mulheres já vêm
com as blusas, croppeds ou
camisas pra gente colocar um
adereço a mais, que é de praxe da brasileira. A maioria
delas dizem estar no espírito
esportivo sem sair da moda
e da elegância. O movimento
tá muito bom e deve aumentar ainda mais essa semana
por conta do nosso primeiro
jogo na copa”, argumentou a
comerciante.
A cabeleireira, Pollyana
Moreira, escolheu vestir a camisa 10, pois segundo ela é a
melhor. E disse que está acreditando que neste ano o Brasil
conquistará mais um título.
“Estou muito confiante, espero

Essa maior procura por roupas que fazem referência as
cores da bandeira fez o empresário e lojista Lucas Roberto
Silva, desenvolver peças exclusivas para suas lojas na 44.
"Apesar de ser um ano de Copa,
a maior procura dessas peças
com as cores verde, amarelo
ou azul já vinha ocorrendo,
especialmente por causa do
momento político que vivemos.
Mas com a Copa, essa tendência deve se estender mais um
pouco", avalia.
O reavivamento da paixão
pelos símbolos do nosso país
deu origem a um forte movimento de moda, o Brazilcore,
como explica a empresária e
designer de moda Sabrina Alves.
"Essa tendência, que foi adotada
inclusive por muitas celebridades, mostra justamente a essência desses símbolos, não só nas
cores da bandeira, mas em várias outras coisas que temos
aqui no Brasil”, explica.
“E esse movimento do Brazilcore veio até mesmo para
tirar um pouco do peso da política e demonstrar que a nossa
bandeira, a camisa da Seleção
são importantes símbolos nacionais de todos os brasileiros",
afirma a especialista.

Brasileiro tem deixado para a última hora
O torcedor da Seleção Brasileira, Carlos André, disse que
está confiante na conquista
do Hexa. “Vamos ver se a gente consegue o Hexa. Já estamos
no clima da Copa. Este ano
optei pela camisa azul, mas o
pessoal tem usado muito a
tradicional,” exprimiu o cliente que deu um pulinho na loja
pra levar pra casa sua camisa
da seleção. Carlos está esperançoso e acredita que o Brasil

fará bonito.”Acho que o meio
de campo junto a Neymar dá
pra ir, se Neymar não procurar o brilho só pra ele dá pra
ir,” destacou.
Seu Gervasio Costa ainda
não comprou sua camisa pra
torcer pela Seleção, e ta em
busca de produtos bons e baratos. “Desde pequeno acompanho a copa do mundo, e
esse ano tá meio estranho por
ser próximo das festas de fim

de ano. Como nosso timão so
joga essa semana, até terça ou
quarta eu venho escolher meu
manto para reunir com a família e acompanhar os jogos”,
conta o aposentado.
“Entendemos que a Copa
do Mundo é um evento casual, social, pois envolve festas, bares, baladas e confraternizações. Por isso, estamos
preparados para atender a
demanda dos clientes que es-

tarão presentes nestes eventos, querem estar na moda e
dentro do tema”, explicou
Lauro, que tem uma estimativa de movimentar mais de
50 milhões de reais nas vendas de produtos voltados a
copa do mundo.
Quem também está postergando a compra do look é
a Ingrid Souza. Ela trabalha
na região da 44, e mesmo assim não comprou nada para

assistir aos jogos bem vestida.
“Todo santo dia a gente passa
e vê as lojas dos colegas paramentadas e vendendo várias peças, mas a gente mesmo acaba esquecendo de levar uma roupa. Essa semana
não tem jeito, ou compra ou
assiste os jogos da seleção
sem representar com nossa
camisa do Brasil”, argumentou a vendedora. (Especial
para O Hoje)
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MP é favorável a aquisição de bomba
de insulina por planos de saúdes
Marcos Santos/USP

Caso pode
repercutir na
decisão de famílias
com dificuldades
semelhantes com
outros planos
O Ministério Público de
Goiás (MPGO) elaborou parecer favorável a pedido liminar
de fornecimento de aparelho
de bomba de insulina e insumos feito à Justiça pelos pais
de uma criança, usuária da
Unimed, que apresenta diabetes mellitus tipo 1.
A ação foi proposta em
nome da criança, representada
por seus pais, diante da alegação da operadora de saúde de
ser “facultativa a disponibilização de medicamento de uso
domiciliar‘’. Defendeu também
“a inexistência de cláusula contratual autorizadora de tal providência” e, por fim, impedimento legal, sob o fundamento
de que o aparelho solicitado
configura espécie de “próteses,
órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico”.
Contudo, em sua manifestação, o MPGO relatou que,
embora a bomba de insulina
seja considerada uma órtese
(dispositivo externo aplicado
ao corpo), no caso em análise,
a descoberta da doença na
criança se deu em meados de
junho deste ano, após crise
hiperglicêmica que quase a
levou à morte.
Foi destacado, ainda, que
em razão dessas peculiaridades
da condição de saúde da criança e do que foi firmado em relatórios médicos, a bomba infusora de insulina não é apenas
o tratamento mais indicado,
e, sim, o único viável para o
controle adequado da doença.
A manifestação foi assinada
pelo promotor de Justiça Pedro
Henrique Guimarães Costa,
que está respondendo pela Promotoria de Justiça com atuação
no 2º Núcleo de Justiça 4.0 –
Saúde. Nestes núcleos, a tramitação das demandas e a realização dos atos acontecem exclusivamente por meio virtual,
dentro da proposta do projeto
Juízo 100% Digital.
O promotor pontuou no parecer que a negativa feita pelo
plano de saúde em fornecer o
aparelho “representará, em última análise, negativa integral
ao resguardo do direito à saúde
da autora, deixando-a entregue

A mortalidade da doença é 57% maior do que o falecimento por outras causas. Em Goiás a taxa permanece sempre inferior à nacional
à própria sorte”.
Ao se manifestar favorável
à liminar para fornecimento
da bomba de insulina, Pedro
Guimarães ponderou que a
concessão deverá estar sujeita
à renovação semestral da receita médica.

Debate e repercussão

A decisão pode impactar
diretamente outras crianças e
famílias em situações semelhantes. No país, a mortalidade
é padronizada por idade e sexo,
em indivíduo com a diabéteis.
A mortalidade da doença é
57% maior do que a mortalidade por outras causas. Em
Goiás, ao longo dos anos, observa-se que a taxa permanece
sempre inferior em comparação com os parâmetros nacionais. Esta tendência de ascensão também foi evidenciada
em outras capitais brasileiras.
O Centro-Oeste possui os
maiores índices em todas as
faixas etárias em comparação
às outras macrorregiões. Posteriormente, a Centro-Norte
entre 70 a 79 anos. No Centro-Sudeste, os maiores índices foram na faixa etária de
60 a 79 anos. As macrorregiões Nordeste e Sudoeste
apresentaram médias inferiores às outras, mas também
estão aumentando os óbitos
com o avançar da idade.

Cuidados

No Brasil, existem cerca
de 15,7 milhões de adultos
com a doença. O país é o primeiro em número de casos
na América Latina e o quarto
no mundo, informa o presidente da Sociedade Brasileira
de Diabetes (SBD), Levimar
Araujo. Estima-se que, até
2045, a doença alcance 23,2
milhões no país.
Esse ano o país completou
100 anos da primeira aplicação
de insulina.Para o vice-presidente do Departamento de Diabetes Mellitus da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (Sbem), Rodrigo
de Oliveira Moreira, a educação é essencial, “tanto do profissional da saúde, para conseguir diagnosticar, como para
tratar o paciente de forma adequada”. A Sbem estima que,
atualmente, pelo menos 30%
dos brasileiros com diabetes
não sabem que têm a doença.
De acordo com a entidade,
são pessoas que não estão
sendo diagnosticadas adequadamente. “Este seria o primeiro ponto na educação:
melhorar o diagnóstico desses
pacientes e permitir que os
médicos saibam identificar
os pacientes de maneira adequada”, afirmou.
Rodrigo Moreira enfatizou
que todos os tipos de diabetes

são preocupantes. Considerado
uma doença autoimune, que
aparece geralmente na infância ou adolescência, o tipo 1
representa de 5% a 10% do total de casos. É caracterizado
pela baixa ou nenhuma produção de insulina pelo organismo, o que faz com que a
glicose continue circulando no
sangue, em vez de ser usada
como energia. Isso aumenta a
glicemia e causa uma série de
danos ao corpo.
No diabetes tipo 2, que é
mais comum (aproximadamente 90% dos casos), o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que
produz, ou não produz insulina
suficiente para controlar a taxa
de glicemia. Mais comum em
adultos, está especialmente associado à obesidade.
“A enorme maioria dos pacientes do tipo 2 está diretamente relacionada ao excesso
de peso e à obesidade”. Moreira ressaltou, porém, que,
se esses pacientes forem educados, inteirando-se da importância de uma dieta saudável, da prática de atividade
física, haverá redução no número de pessoas com diabetes,
e o tratamento se tornará muito mais fácil e efetivo.
Moreira disse que o diabetes do tipo 1 acomete menos
de 10% das pessoas e aparece

normalmente na criança. Uma
das grandes preocupações da
Sbem hoje é que o diabetes
tipo 2, relacionado à obesidade, que era uma doença clássica de adultos, está aparecendo cada vez mais cedo. “E
está se vendo um aumento
significativo nos adolescentes,
principalmente naqueles jovens com excesso de peso e
sedentários”. O endocrinologista destacou que, por isso, é
preciso que os pais e responsáveis se conscientizem da importância de abordar o problema do excesso de peso desde cedo, para que as crianças
não desenvolvam o diabetes.
O médico reiterou que o
paciente deve conhecer a doença, principalmente aquele que
tem diabetes tipo 2, que é complexo e envolve muitos aspectos. No entanto, muitas vezes,
a pessoa acha que, só tomando
o remédio, resolve. “Quanto
mais cedo conhecer a doença,
o paciente vai ver que o diabetes se trata com mudança
de estilo de vida, boa alimentação, atividade física. Quanto
mais conhecer a sua doença,
mais fácil será o tratamento.
E quanto mais se conseguir
educar os médicos de família,
os clínicos, mais se poderá
identificar e tratar precocemente o paciente.” (Com informações do MP)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Departamento comercial: (062) 3095-8700 | e-mail: comercial1@ohoje.com.br

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

CIDADES n 11
Valter Campanato/ABr

As cidades goianas com maior número de inscrições são Goiânia com 37 mil, Aparecida de Goiânia com 9 mil e Anápolis com 8 mil, mas entorno também tem grande número de estudantes na prova

Estudantes goianos comentam
último dia de prova do Enem
Marcelo Casall/ ABr

Segundo dia de
exame avaliou
conhecimentos
de ciências da
natureza e
suas tecnologias
e matemática e
suas tecnologias

A primeira fase do Enem
aconteceu no último domingo, 13. Ao todo, Goiás teve
137.726 pessoas inscritas, sendo 67% mulheres, e apenas
95 mil compareceram para
realizar o exame. Dados são
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Correção

Vinícius Marques
Neste domingo (20) foram
aplicados os exames do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
em Goiás, no domingo (20).
Cerca de 137,7 mil estudantes
eram esperados e as provas
foram aplicadas no formato
impresso e digital. As provas
foram aplicadas em mais de
1,7 mil municípios nas modalidades impressa e digital.
Nas duas modalidades, as
questões são iguais.
Desse montante, uma boa
tarde estuda nas regiões centrais do Estado, como é o caso
de Goiânia, que tem 37 mil
estudantes ou Aparecida de
Goiânia com 9 mil. Anápolis,
que não faz parte da Região
Metropolitana, tem outros 8
mil alunos e pretendentes.
O professor de karatê Felipe Szerdinsks, 24 anos, também preferiu passar algumas
horas na porta do local da
prova. Morador de Alto Paraíso (GO), chegou de carro
por volta das 9h e retornará
para casa assim que acabar
a prova, em uma viagem que
dura aproximadamente duas
horas e 20 minutos de automóvel. Formado em Serviços
Judiciários e com pós-graduação em Direito Federal, Felipe
pretende mudar de vida e fazer outro curso superior na
área de saúde ou educação
física, para atuar com artes
marciais.
“Fiz a edição de 2020, que
foi adiada para 2021 por causa da pandemia, mas não passei porque não estudei. Agora,

Felipe Szerdinsks, 24
anos, chegou mais
cedo para não se
atrasar; preparação
veio de um cursinho
de seis meses. Sua
preferência é pela
matémática, a prova
aplicada ontem
fiz um cursinho on-line por
seis meses. No domingo passado, perdi tempo na redação
e não consegui responder
tudo, mas o que consegui responder, achei fácil”, disse Felipe, que garante ser melhor
em ciências exatas, conteúdo
cobrado hoje no Enem.
Recém saído do quartel,
o reservista Harley Alves, 22
anos, ainda não escolheu a
área em que quer fazer faculdade, mas diz ter estudado
quatro aulas por dia durante
um ano para prestar o Enem
pela primeira vez. Vindo de
ônibus, chegou às 10h50 e esperava a abertura dos portões, ao meio-dia, com tranquilidade. “Achei a prova da
semana passada fácil. Quando
a gente se prepara, tudo corre
bem”, comenta.

Saída do ensino médio

Recém-saído do ensino médio e prestando o Enem pela
primeira vez, o estudante Ray
Miranda, 18 anos, também
optou pela precaução. O candidato, que estudou cinco horas extras por dia desde o
início do ano, chegou de
Águas Lindas (GO) por volta
das 8h de ônibus. Por ter escolhido a versão digital do
Enem, ele teve de fazer a prova longe de casa. “A prova
digital é muito mais prática.
A gente não perde tempo
preenchendo bolinhas para
marcar o gabarito, e sobra
mais tempo para pensar nas
questões”, explica.

Dia a dia

No primeiro dia de avaliação, realizado no domingo passado (13), mais de 95 mil pessoas fizeram as provas em todo
o estado, segundo dados do
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Neste segundo dia de provas, os estudantes responderam questões sobre ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e
suas tecnologias. Na primeira etapa as questões foram
de ciências humanas e suas

tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias,
além de redação.
A novidade é que neste
ano os documentos digitais
também foram aceitos, como
o e-título, carteira de motorista e o RG digital. Eles deviam ser apresentados nos
aplicativos oficiais. Não valendo captura de tela nem
foto do documento.
Se o estudante levar o
celular para avisar alguém
da família quando a prova
terminar, por exemplo, ele
tem que ficar desligado. No
entanto, se o aparelho tocar no momento da prova,
a pessoa poderia ser desclassificada.
O Enem é realizado anualmente pelo Inep, autarquia
do Ministério da Educação
(MEC). O exame avalia o desempenho do estudante e colabora para o acesso à educação superior e ao financiamento estudantil.
De acordo com o Inep,
qualquer pessoa pode fazer
o Enem, mas os “treineiros”,
aqueles que ainda não concluíram e não vão concluir
o ensino médio em 2022, só
podem usar o resultado
para autoavaliação de conhecimentos.

Os participantes do Enem
2022 fizeram as provas de
matemática e de ciência da
natureza, que engloba química, física e biologia. Cada
prova tem 45 questões objetivas. O exame é aplicado em
mais de 1,7 mil municípios
nas modalidades impressa e
digital. Nas duas modalidades, as questões são iguais.
Pelo oitavo ano consecutivo, os veículos públicos da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitiram a
correção das principais questões do Exame Nacional do
Ensino Médio logo após o término das provas.
A iniciativa multiplataforma entrou no ar na programação da TV Brasil, nas redes
sociais da emissora, na Rádio
MEC AM e na Rádio Nacional
AM e OC. Com uma hora e
meia de duração, o conteúdo
temático ainda fica disponível
para o público acompanhar
quando e onde quiser no app
TV Brasil Play.

Gabarito

Os gabaritos das provas
serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) até o
dia 23, online.
O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema
de Seleção Unificada (Sisu),
para bolsas em instituições
privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), e serve de parâmetro para
o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). Os resultados
também podem ser usados
para ingressar em instituições
de ensino portuguesas que
têm convênio com o Inep. (Especial para O Hoje)
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Usina nuclear é bombardeada e ONU
adverte: “Estão brincando com fogo”
Rússia e Ucrânia
trocam acusações
sobre a
responsabilidade
dos ataques
A usina nuclear ucraniana
de Zaporizhzhia, que está sob
controle russo, foi atingida
por bombardeios neste domingo (20). O órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU)
condenou o fato e disse que
tais ataques podem levar a
um desastre nuclear.
Mais de uma dúzia de explosões abalaram a maior usina nuclear da Europa na noite
de sábado (19) e domingo, informou a Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA). Moscou e Kyiv culparam o outro pelo bombardeio
da instalação.
“As notícias de nossa equipe ontem e nesta manhã são
extremamente perturbadoras”, disse Rafael Grossi, chefe
da AIEA. Sua equipe disse
que houve danos em alguns
edifícios, sistemas e equipamentos da usina.
“Ocorreram explosões no
local desta grande usina nuclear, o que é completamente inaceitável. Quem está
por trás disso, deve parar
imediatamente. Como eu
disse muitas vezes antes,
você está brincando com
fogo!”, completou.
Repetidos bombardeios da
usina no sul da Ucrânia, que
a Rússia assumiu o controle
logo após sua invasão em fevereiro, levantou preocupações sobre o potencial de um
grave acidente a apenas 500
km do local do pior acidente

Ao menos 12
explosões foram
registradas por
inspetores da IEAE
na central atômica
ucraniana, a maior
da Europa. Rússia e
Ucrânia se culpam
mutuamente

nuclear do mundo, de Chornobyl, em 1986.
A usina nuclear de Zaporizhzhia fornecia cerca de um
quinto da eletricidade da Ucrânia antes da invasão da Rússia
em 24 de fevereiro e foi forçada
a operar com geradores de reserva várias vezes. Possui seis
reatores VVER-1000 V-320 refrigerados a água e moderados
a água, projetados pelos soviéticos, contendo urânio 235.
Os reatores estão desligados, mas existe o risco de o
combustível nuclear superaquecer se a energia que aciona os sistemas de resfriamento for cortada. Os bombardeios cortaram repetidamente as linhas de energia.

Troca de acusações

Tanto Kyiv quanto Moscou

no local representa uma
ameaça à segurança nuclear.
Karchaa disse que os projéteis foram disparados perto
de uma instalação de armazenamento de resíduos nucleares secos e um prédio que
abriga combustível nuclear
novo, mas que nenhuma
emissão radioativa foi detectada atualmente, de acordo
com a TASS.
A empresa de energia nuclear da Ucrânia Energoatom
acusou os militares russos de
bombardear o local e disse que
houve pelo menos 12 ataques
à infraestrutura da usina.
Ele disse que a Rússia tinha
como alvo a infraestrutura necessária para reiniciar partes
da usina em uma tentativa de
limitar ainda mais o fornecimento de energia da Ucrânia.

CORONAVÍRUS

ESTADOS UNIDOS

China reporta
primeira morte
em seis meses

Responsáveis pela casa noturna dizem que os próprios frequentadores do local detiveram o suspeito

Ao menos 5 morrem em
ataque a tiros em boate gay
Pelo menos cinco pessoas
morreram e 18 ficaram feridas
durante um ataque a tiros na
noite de sábado em uma boate
na cidade americana de Colorado Springs, no estado americano de Colorado, informou
a polícia neste domingo (20).
"É com o coração pesado
que devo dizer que tivemos
um tiroteio em uma boate esta
noite. Recebemos um telefonema inicial por volta das
23h57 (horário local) informando que havia um tiroteio
ocorrendo em um clube noturno local, conhecido como

se acusaram de atacar a usina
em várias ocasiões durante o
conflito e arriscar um acidente
nuclear, e eles novamente trocaram acusações no domingo.
O Ministério da Defesa da
Rússia disse que a Ucrânia
disparou projéteis contra linhas de energia que abastecem a usina, enquanto a TASS
informou que algumas das
instalações de armazenamento do local foram atingidas
por bombardeios ucranianos,
citando um funcionário da
operadora de energia nuclear
russa Rosenergoatom.
“Eles bombardearam não
apenas ontem, mas também
hoje, estão bombardeando
agora”, disse Renat Karchaa,
assessor do CEO da Rosenergoatom, acrescentando que
qualquer ataque de artilharia

Club Q", disse a porta-voz da
polícia Pamela Castro.
Castro disse que os policiais responderam e "eles
localizaram um indivíduo
que acreditamos ser o suspeito lá dentro".

“Heróicos”

O Club Q respondeu dizendo
que "estamos devastados pelo
ataque sem sentido à nossa comunidade". Os responsáveis
pela casa afirmaram que o atirador foi detido pelos próprios
frequentadores do local. "Agradecemos as rápidas reações

dos heróicos frequentadores,
que subjugaram o atirador e
acabaram com este ataque de
ódio", diz a nota publicada no
Facebook pelo estabelecimento,
que se descreve como uma
"boate para gays e lésbicas,
com noites temáticas como karaokê, shows de drag e DJs".
Segundo a polícia, o suspeito foi ferido e levado para
atendimento médico.
Imagens do local mostraram um grande número de
veículos de emergência estacionados em uma rua próxima ao Club Q.

A China anunciou sua
primeira morte por coronavírus em quase meio
ano em momento em que
o governo do país impõe
novas medidas restritivas
na capital, Pequim, e em
outras regiões do país
para evitar novos surtos.
A Comissão Nacional
de Saúde relatou neste
domingo (20) a morte de
um homem de 87 anos
em Pequim – a primeira
desde 26 de maio – acrescentando que havia registrado mais de 24 mil
infecções em todo o país
no dia anterior.
A última morte havia
sido relatada em Xangai,
que registrou um grande

aumento nas infecções
por covid-19 durante o
verão.
Enquanto o mundo
está se ajustando para
viver com o coronavírus,
a China manteve sua política de "covid zero", destinada a eliminar infecções por meio de testes
em massa, rastreamento
de casos, lockdowns e
quarentenas.
No início deste mês,
Pequim surpreendeu,
anunciando sua mais significativa flexibilização
das restrições em relação
ao coronavírus, incluindo
uma redução dos tempos
de quarentena para chegadas internacionais.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

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

Primeiro dia de Copa Experience é marcado por
grandes shows e um público animado para viver a
experiência que une música, futebol e gastronomia

Lanna Oliveira
Sim, está oficialmente aberta a
temporada mais esperada pelos brasileiros apaixonados por futebol, a
Copa do Mundo chegou. Para celebrar
e compartilhar momentos especiais
durante esses quase 30 dias de bola
rolando, o Copa Experience invade
Goiânia. O evento deu o ponta pé inicial em grande estilo, neste sábado
(19) a arena de shows foi palco para
as apresentações de Bruno e Marrone,
George Henrique e Rodrigo e a dupla
Vini e Bisioli. O Essência conferiu de
perto e já adianto, eles agitaram e
emocionaram o público.
Um evento que une música, futebol
e gastronomia? Temos e vale a pena
ir ao Passeio das Águas Shopping conhecer. O espaço Copa Experience
oferece uma estrutura que leva ao
público goiano uma experiência única
durante o período da Copa do Mundo
2022. Com transmissões de jogos, realizações de shows, além de restaurantes com bebidas geladas, comida
de qualidade e até mesmo brinquedoteca para a criançada. Entre as diversas atrações confirmadas, o primeiro dia foi marcado por shows de
duplas que os goianos amam.
Bruno e Marrone, George Henrique
e Rodrigo e a dupla Vini e Bisioli se
uniram para lotar a arena com capacidade para oito mil pessoas. Uma
estrutura temática, ambientes confortáveis e dinâmicos o espaço impressiona. “Nossa expectativa é impactar os goianos de forma positiva,
com um evento jamais visto na cidade.
Mostraremos a magia de viver uma
Copa do Mundo em um lugar onde
somente a diversão prevalece”, salientam os organizadores do evento
Rodrigo Borges, Kleber Guimarães,
Júnior 3J, Lucas Viana, Leko, Murilo
Rodrigues e Anderson Barbosa.
Os primeiros a ocupar o palco principal da noite foram os cantores Vini e
Bisioli. Com um repertório que contempla os sucessos atuais e os clássicos
da música sertaneja, eles impressionam
por diversificar. Faz parte da dinâmica
do show eles passarem por músicas
importantes do rock internacional e
também por hits do rap, pode acreditar.

A dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo se apresentou no sábado no Copa Experience

Evento que une música, futebol e gastronomia contou com Vini e Bisioli na programação
Segundo os próprios, em entrevista ao
Essência logo após a apresentação, essa
é uma parte do show que os fãs se empolgam. “A galera gosta muito dessa
parte, ficam bem animados”, contam.
Recentemente a dupla marcou presença na primeira edição do projeto
‘Rústico’ do Zezé di Camargo. Eles avaliam esses marcos na carreira de forma
positiva e revelam que foi necessário
fazer algumas mudanças nas estratégias
de lançamentos. “Tínhamos pouco material, por isso adiantamos alguns lan-

çamentos. ‘Cativeiro’ [último lançamento] é o nosso xodó, ver o pessoal
cantando e chorando é maravilhoso”,
contam. Eles adiantam que tem música
chegando na próxima semana e há
muito mais por vir, inclusive duas participações grandes. Se preparem!
O show de Vini e Bisioli foi seguido
pela apresentação de seus ídolos declarados. A dupla Bruno e Marrone,
ícones da música sertaneja, entregaram um show cheio de interpretação
como de costume. Músicas como ‘Ine-

vitável’, ‘Choram as Rosas’, ‘Agora Vai’,
e claro, o clássico ‘Dormi na Praça’,
entre outras, fizeram parte do repertório dos artistas. Fãs emocionados e
cantando a plenos pulmões são figuras
carimbadas nos shows dos artistas,
mas os goianos representaram e fizeram do show o mais lindo possível.
‘Cuida da sua vida’, esse é o nome
da última música de trabalho de
George Henrique e Rodrigo, dupla
que encerrou a primeira noite do
Copa Experience. Aqui, só entre nós,
eles falaram o que estava entalado
em nós com essa letra e isso ficou
claro nesse show. As pessoas cantaram do começo ao fim o lançamento.
Simpáticos e com vozes marcantes,
eles não deixaram o público conterrâneo esfriar. “Jogar em casa é sempre melhor, mas a responsabilidade
é grande, a gente quer fazer bonito”,
contam em entrevista ao Essência.
Com repertório que passa pelos
primeiros sucessos da carreira dos
cantores até os hits mais recentes, a
apresentação foi marcada por um
público receptivo, já que os goianos
se mantêm exigentes quando o assunto é a música sertaneja. “Goiânia
dita regra, é formadora de opinião
no sertanejo e aqui tudo chega primeiro. Então você fazer um show
que os goianos gostem reverbera no
Brasil inteiro”, comentam. Mesmo
ainda não tendo dimensão da proporção que carreira tomou, como disseram, George Henrique e Rodrigo
acostumem-se, vocês são sucesso!
Dentre tantos momentos especiais
vividos neste sábado (19), o Copa Experience continua com duas grandes áreas.
A primeira, com entrada gratuita, abrange o complexo interativo de bares, restaurantes, brinquedoteca e, ainda, um
palco central 360°, shows acústicos ao
vivo e transmissão dos jogos da Copa.
Já a segunda área é composta de uma
arena que ainda recebe Vintage Culture,
no dia 26 de novembro; Mari Fernandes,
Wam Baster e Diego & Victor Hugo, no
dia 27; as bandas Titãs e Ira, no dia 2 de
dezembro; Natiruts, 10 de dezembro; e
o ‘Baile da Santinha’, com Léo Santana,
João Gomes, Humberto & Ronaldo e Vinicius Cavalcante, no dia 11 de dezembro. (Especial para O Hoje)
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um golpe do amor
História escrita por Sarah Hogle já arrancou risadas
divertidas da autora best-seller Lyssa Kay Adams e vai
encantar fãs de ‘A Megera Domada’ e ‘O Cravo e a Rosa’

Todo o trabalho é mantido através de ações externas e doações

Cuidado que

inspira: Miau Auau
no ‘Papo Xadrez’
Camila Amorim, uma das
responsáveis pela ONG, fala dos
cuidados dados aos pequenos
Guilherme de Andrade
O episódio desta semana do 'Papo Xadrez' ocorre
com uma das diretoras da
ONG Miau Auau, Camila
Amorim. A 40ª transmissão
ao vivo do podcast é dedicada a conhecer o cotidiano daqueles que trabalham
voluntariamente para melhorar a qualidade de vida
de animais em condição
de rua em Goiânia. O episódio vai ao ar hoje (21),
às 19:30, pelo canal do YouTube 'Papo Xadrez', e os
cortes desse encontro estarão disponíveis na conta
Instagram @xadrezpapo.
O grupo Miau Auau tem
nove anos de atuação na
capital goiana. Tudo começou com um evento para
adoção de cães e gatos resgatados, mas hoje eles vão
muito além. Campanhas
de conscientização sobre
o tratamento dos animais,
parcerias com clínicas para
castração solidária, canis
e gatis que servem de abrigos temporários, mutirões
para castração e vacinação
de animais de rua, e muito
mais para o bem-estar dos
pequenos. O objetivo é
“amenizar o sofrimento de
animais que vivem em situação de abandono e risco
na cidade de Goiânia”.
Camila Amorim, ou
Mila Amorim, tem 35 anos
e para além das atividades
da Miau Auau ela é Social
Media, Catsitter e influenciadora do mundo pet. Sua
dedicação aos pequenos é
quase exclusiva. Em suas
redes sociais ela dá dicas
de segurança para cães e
gatos, fala dos cuidados
com a saúde dos pets, além
de indicar as melhores formas de lazer para os ani-

mais de estimação. Sua
atuação já é reconhecida
na cidade: sites, jornais,
emissoras de TV e de rádio
já usam Mila como autoridade no assunto.

Nos últimos episódios

Camila Amorim, uma
das diretoras da ONG Miau
Auau, é a convidada do 40º
episódio do 'Papo Xadrez'.
O bate-papo de hoje (21) é
sobre o trabalho voluntário
que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida
das dezenas de milhares
de animais em situação de
rua na capital goiana. Mila,
como também é conhecida,
se une a série bem variada
de convidados do podcast.
Até aqui, já se falou sobre
o mundo da música e seus
bastidores, o mercado da
moda, capacitismo, o sistema jurídico e muito mais.
Todos os episódios transmitidos seguem disponíveis na íntegra pelo no YouTube 'Papo Xadrez'.
Na semana passada, a
modelo plus size Bibi Tomais esteve nos estúdios do
jornal 'O Hoje' para falar
de sua rotina como influenciadora e também do dia a
dia no mundo da moda.
Bibi compartilha suas inseguranças com o próprio corpo, e fala também sobre
como ela lida com isso para
então poder falar sobre com
seus seguidores, que a tomam por inspiração. "Como
eu vou falar uma coisa para
as pessoas ali se eu não estou sentindo aquilo em
mim?", divide o questionamento que a estimula. Hoje,
ela de fato alcançou a beleza
que tantos almejam e seu
rosto estampa campanhas
de moda em todo o País.
(Especial para O Hoje)

Um casal que definitivamente se merece. Eles vão
se perder para, depois, recriarem uma conexão. 'Até
Que o Inferno Nos Separe',
escrito por Sarah Hogle e
publicado pela VR Editora,
é uma comédia romântica
contemporânea e gira em
torno de um questionamento recorrente entre casais:
vale a pena investir em uma
segunda chance?
Assim como a novela
brasileira de grande sucesso
O Cravo e a Rosa, a obra é
uma releitura divertidíssima do clássico A Megera
Domada, de Shakespeare,
adaptada para os dias
atuais. Uma noite mágica e
extraordinária representa
o começo de muitas histórias de amor. Com Naomi e
Nicholas não foi diferente.
Quase dois anos depois
do momento encantador,
com o casamento marcado,
eles não se suportam mais.
Tudo se intensifica após uma
briga que parece ser o ponto
final dessa história de amor.
Porém, as aventuras em uma
nova casa prometem aquecer
novamente esses corações.
Aos poucos, eles colocam
tudo o que sentem para fora
e dão uma apimentada no
relacionamento que estava
quase tão frio quanto um
dia de nevasca.
Neste romance repleto de
emoções que conquistou Lyssa Kay Adams, autora do
best-seller Clube do Livro

dos Homens, o leitor conseguirá reconhecer partes de
si nos personagens, que lidam com suas imperfeições
e inseguranças. Sarah Hogle
tem uma escrita leve, o que
torna a leitura deliciosa, com
muito humor e cheia de reviravoltas no estilo amantespara-inimigos-para-amantes.

Sobre a autora

Sarah Hogle nasceu nos
Estados Unidos, rascunhou

seu primeiro livro aos cinco
anos e não parou de escrever desde então. Além de
escritora, é mãe de três
crianças, gosta de se distrair com 'bobeiras' televisivas e de pregar peças nos
amigos. Sonha morar em
um castelo distante, de preferência enfeitiçado. Ela já
tem diversos livros publicados, Até que o inferno
nos separe foi a sua estreia.
(Especial para O Hoje)

Sarah Hogle nasceu nos Estados Unidos e rascunhou seu primeiro livro aos cinco anos

RESUMO de nOveLAs
t
amor sem igual
Leandro liga e ameaça Poderosa. ela apresenta a casa
de ramiro para Furacão. Fonseca percebe a presença de
um homem disfarçado no enterro. Bernardo é encontrado
por Fonseca, mas consegue fugir com a ajuda de alguém misterioso. Poderosa apresenta
Furacão à nova família. Bernardo liga para Leandro e avisa
que quer descobrir que o salvou. Fernanda se mostra decepcionada com a atitude de
seu pai. duplex conta para
Oxente que Antônio Junior está
se drogando. Antônio Junior
dispensa o sermão dos irmãos.

Mar do sertão
Candoca confessa que
teme que José não seja mais
o homem que conheceu. sabá
Bodó desabafa com nivalda
a tristeza de estar sendo destratado. deodora incentiva Tertulinho a esquecer Candoca e
se aproximar de Laura. José
confronta Tertulinho. Cira desconfia da proximidade entre
Laura e deodora. vespertino
confessa a deodora que deu
as promissórias de Tertulinho
para José. Timbó descobre que
a pulseira que ganhou de Latifa é falsa. Candoca questiona
o porquê de José estar com
as promissórias de Tertulinho.

Cara e Coragem
regina se preocupa com a
possibilidade de Clarice denunciar Leonardo. Pat conversa
com Moa sobre sua relação
com Andréa. duarte avisa a
Jéssica que irá se revelar durante a festa. Lou anuncia que
Bob Wright quer fazer um pronunciamento. Todos ficam chocados com a revelação de duarte. Andréa se enfurece com
Pat por não ter contado sobre
Bob e decide não ajudar mais
Moa. Gustavo se entristece
com rico por ter escondido o
que descobriu sobre Bob. Jéssica, Olívia e Lou ficam após a
festa para apoiar duarte.

Poliana Moça
renato e ruth se beijam
na diretoria, sem ser vista,
Helô pega o casal no flagra.
João visita Poliana, ela fica
animada. João pergunta para
a amiga como ela está depois
do término. Poliana pede para
Kessya e João não se afastarem de éric. Mario fica incomodado por dividir o sótão
com ‘Yupechlo’. João e Kessya
ficam para o jantar, na casa
de Poliana, o trio grava um
vídeo se divertindo e publica
nas redes sociais. éric vê o vídeo e pergunta à Poliana se
ela terminou com ele para
poder ficar com João.

Travessia
Oto confessa a Brisa que
está apaixonado por ela. Talita
diz a Gil que não quer morar
com ele. Creusa e Helô estão
cismadas com a viagem de
stenio. Creusa conta a Helô
que Brisa está namorando
Oto, e a delegada aconselha
a alertar Juliana. Ari comunica
a dante que se mudou para
a casa de Guerra. dante questiona a honestidade de Gil
para Ari. Juliana pede a Ari
que pense na possibilidade
de entendimento com Brisa.
Guida apresenta Helô para
Oto. Isa sai da sala quando
Monteiro chega para dar aula.
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AGENDA CULTUrAL
t
Decoração natalina
Faltando menos de 40 dias
para o natal, o shopping estação Goiânia já preparou a
decoração natalina para clientes e lojistas que passaram
no centro de compras. Uma
grande árvore com vários enfeites é o ponto alto da atração, que pode ser conferida
para tirar fotos durante o horário de funcionamento das
lojas e praça de alimentação:
de segunda a sábado, das
9h às 22h, e aos domingos,
das 9h às 17h. Quando: segunda-feira (18). Onde: Av.
Goiás, nº 2151, Centro – Goiânia. Horário: 9h às 22h.
Mostra literária
O Itaú Cultural disponibiliza em: (livrosdeartista.itaucultural.org.br), a exposição
virtual ‘Livros de Artista na
Coleção’, reunindo parte da
produção desse estilo de obra
que tem o livro como suporte.
Com curadoria de Felipe scovino e dos núcleos de Artes
visuais e Acervo do Itaú Cultural, a mostra usa recursos

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.

Shoppings de Goiânia já preparam a
decoração natalina para clientes e lojistas
imersivos e interativos em
23 trabalhos de 16 artistas,
como Julio Plaza e Augusto
de Campos, rosângela rennó, Brígida Baltar, Waltercio
Caldas, Aline Motta, nuno
ramos, Marilá dardot e Artur
Barrio – este, autor de ‘Caderno livro e Uma extensão
no tempo’, que deram início
a esta coleção, em 1999.
Onde: livrosdeartista.itaucultural.org.br.

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

Pista de patinação no gelo
O Flamboyant shopping
continua com a pista de patinação no gelo, da Happy
On Ice. A pista de gelo tem
aproximadamente 100 metros quadrados e está instalada no Atrium. A atração
é um sucesso entre os visitantes que gostam de aventura e é acompanhada por
monitores, que repassam algumas dicas para os aventureiros de primeira viagem.
Os usuários utilizam equipamentos de proteção individual e devem seguir os
protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
Quarta-feira (16). Onde: Av.
dep. Jamel Cecílio, nº 3300,
setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 10h às 22h.

políticas públicas para o audiovisual

Encontro apresentou diagnósticos do que vem sendo promovido
que contou com três encontros ao longo da semana: 'Reconstrução do Cinema Brasileiro', 'Desvendando a Lei Paulo Gustavo' e,
por fim, 'Recuperação do
Setor Audiovisual e Políticas Públicas'.
Com mediação de Cíntia
Bittar, realizadora e integrante da diretoria da Associação das Produtoras In-

dependentes do Audiovisual Brasileiro (API), o encontro apresentou diagnósticos sobre o que vem sendo promovido para a estruturação do setor audiovisual, nos âmbitos dos governos federal, estadual e
distrital, e, sobretudo, trazer as propostas e expectativas de ações de fortalecimento da área nos pró-

ximos anos. Os gestores
destacaram os desafios enfrentados nos últimos anos,
tanto do ponto de vista de
um enfraquecimento de políticas públicas já anteriormente estabelecidas, como
as leis de incentivo e o fim
do Ministério da Cultura,
quanto nas dificuldades decorrentes da pandemia.
“Na área do cinema foi
um baque tremendo. Antigamente, os projetos de
apoio eram feitos em entendimento com Fundo Setorial
do Audiovisual e a contrapartida era bem interessante
pra os produtores que concorriam aos editais do FAC
[Fundo de Apoio à Cultura
do DF]. Mas nós perdemos
essa parceria, passamos a
sofrer com o como administrar os recursos, como atender a cadeia da cultura e o
setor do audiovisual?”, lembrou Bartolomeu Rodrigues.

CELEBRIDADES
Caio Castro se pronuncia
sobre incêndio em cenário
da novela
Caio Castro se pronunciou
sobre o incêndio sofrido pelo
Projac da Globo, no rio de
Janeiro, na última sexta-feira
(18). O fogo começou pela cidade cenográfica de ‘Todas
as Flores’, novela em que o
ator interpreta Pablo. O astro
acalmou os fãs sobre o ocorrido, através das redes sociais,
e revelou o motivo para ninguém estar no local no momento. “Calma, galera, as notícias se espalharam muito
rápido. Mas hoje é dia de estúdio, eu e o Fábio estamos
aqui, obviamente tristes, impressionados com o que
aconteceu”, iniciou ele. “era
horário de almoço, então ninguém se machucou. está tudo
bem”, explicou o artista. “Bola
pra frente e vamos nessa”,
completou Fábio Assunção.
Caio também agradeceu as
mensagens que recebeu de
pessoas preocupadas com
ele. “Obrigado pelas mensagens, está tudo certo”. (Mariana Fernandes, Purepeople)
Voltaram? Maíra Cardi e
arthur aguiar surgem
juntos em palestra de
coach de casal
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t

Festival de Brasília debate
O Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro (FBCB) já
é tradicionalmente conhecido por ser um espaço de
promoção do diálogo, de
importantes trocas e aprendizados e de marcantes discussões sobre o setor do audiovisual no país. Dessa vez
não podia ser diferente, e
isso fica ainda mais claro
quando a reflexão ultrapassa as telas e toma conta das
rodas de debate, dos corredores e salas virtuais e das
conferências. Foi o que
aconteceu neste 17 de novembro, quarto dia desta
55ª edição do evento, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do DF (Secec), com a organização da sociedade civil
Amigos do Futuro.
Nesse sentido, um dos
destaques dessa edição foi
a realização da 1ª Conferência Nacional de Cinema,

n

Gkay teria causado problemas
em bastidores de filme da Netflix
O filme da Netflix ‘Um
Natal Cheio de Graça’ está
previsto para estrear no
dia 30 de novembro, mas
já tem causado diversas
polêmicas na mídia. O
principal motivo está atrelado à protagonista do
longa: Gkay. A influencer
se tornou o assunto dos
internautas após ser acusada de estrelismo nos
bastidores. De acordo com
o colunista Lucas Pasin,
a humorista teria aterrorizado os funcionários e
atores, chegando a danificar figurinos. As gravações aconteceram no fim
do ano passado em Petrópolis, Rio de Janeiro.
Na ocasião, a produção
da obra foi acompanhada

Maíra Cardi e Arthur
Aguiar podem estar juntos
novamente. Isso porque os
dois - separados desde o
mês passado - foram vistos
lado a lado em uma palestra
do coach de casal Paulo vieira em Campinas, são Paulo,

por uma pessoa do RH da
produtora com o objetivo
de ‘segurar’ os excessos
dos pedidos de Gkay. A
principal preocupação era
que houvessem assédio
moral por parte da própria influencer. A humorista foi alertada sobre
essas condições. Segundo
uma fonte anônima, ela
se atrasava por horas, se
excedia ao contar sobre
sua vida íntima e teria
gritado com funcionários.
(Victória Vieira, O Hoje)

neste final de semana. O
ator aparece em stories de
pessoas que estiveram presentes na imersão ‘relacionamentos Felizes & duradouros’. em um story, os dois
aparecem sentados juntos
na primeira fileira. Maíra

compartilhou um vídeo do
casal Paulo vieira e Camila
saraiva no palco do evento.
(Laís Fernandes, Purepeople)
acabou? Zé Vaqueiro
vive crise no casamento
após 1 ano
O cantor Zé vaqueiro vive
uma crise no casamento com
a empresária e influenciadora
digital Ingra soares. O casal
oficializou a união em outubro do ano passado e tem
um filho, daniel, de 2 anos.
A turbulência na relação foi
confirmada pela assessoria
de imprensa do artista em
conversa com a revista
‘Quem’. "O casal não passa
por um bom momento, mas
entendemos ser um assunto
extremamente de cunho pessoal e que será resolvido entre eles com sabedoria, tendo
em ponto comum o respeito
e bem-estar da família", disse
a equipe do cantor. O público
começou a suspeitar de problemas na relação depois
que Ingra deixou de seguir
Zé no Instagram. ela também
arquivou as fotos em que
aparece com o marido na
rede social. Até o momento,
o cantor não retribuiu o unfollow da esposa. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
é preciso romper com relações que geram aprisionamento.
reflita sobre isso com carinho e
faça valer as suas necessidades
mais íntimas. Uma conversa é
importante para que você consiga enxergar e perceber pessoas
e situações com verdade.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
reveja como deseja conduzir
as relações de trabalho. Por mais
difícil que possa aparecer, a vida
lhe traz novas oportunidades.
Uma informação pode trazer à
tona experiências que cercam
aplicações financeiras.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Um cenário de rivalidades afeta o seu desenvolvimento. Analise
até que ponto vale a pena seguir.
Uma conversa o ajuda a entender
como é possível conduzir uma
experiência. escute o que essa
pessoa tem a lhe dizer.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
é um dia importante para
concluir planos que estão sendo
direcionados à família ou a um
imóvel. O céu também traz contatos com figuras mais velhas,
como pais, sogros e avós. O que
foi planejado para a família está
sendo concluído.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
A vida pede que você enxergue as pessoas como elas são e
que também se comunique com
autenticidade. Falar o que sente
e pensa não é um crime. Uma
conversa franca se faz necessária
para ajustar o campo afetivo.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
você está encerrando um ciclo financeiro desgastado. A vida
pede que desapegue e solte um
posicionamento financeiro, para
que a prosperidade chegue. Um
novo movimento em família é
promissor para que tudo caminhe de uma forma justa.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
A mudança de postura em família é essencial para que a sua
vida floresça. Isso exige desconstrução e desapego. Uma conversa
é essencial para que você abra a
sua mente. Crie os movimentos
para que a mudança ocorra.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
A vida vem mostrando a você
quem são as pessoas que estão
ao seu lado. você terá uma constatação a respeito de em quem
pode confiar e quem deve ir embora. é um dia produtivo para
fazer movimentos financeiros.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
é preciso avaliar os investimentos. A experiência pode envolver amigos ou projetos. essa
avaliação lhe dá a oportunidade
de mudar tudo. A vida lhe dá a
oportunidade de fazer o que é
certo para seguir a sua jornada
com mais equilíbrio.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
A vida profissional e a relação
com figuras de autoridade vêm
sendo transformadas, então é
necessário se posicionar com
sabedoria. existe a necessidade
de conversar com uma pessoa
em segredo. essa conversa vai
ajudá-lo a prosseguir.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Um novo campo de visão sobre relações o ajuda a desapegar
de um fardo enorme que você
carrega. Os medos são superados. Uma pessoa amiga, que deseja seu bem, o ajuda a se integrar e vivenciar tudo com mais
leveza e entendimento.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O céu pede que você exercite
o desapego, principalmente em
situações que envolvem heranças. não se apegue demais e
solte para que soluções sejam
alcançadas. O céu o ajuda a criar
movimentos interessantes para
o seu lado profissional.

16
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Convívio social e familiar
Entenda como as
comemorações
da Copa do
Mundo auxiliam
no convívio
familiar com
idosos
Elysia Cardoso
A Copa do Mundo é um
evento mundial que reúne
diversas pessoas, de muitas
nacionalidades, que acompanham os jogos e torcem
para seus países. No Brasil,
as festanças são tão grandes
e emotivas, que várias famílias se reúnem nesses dias,
fazem churrascos, conversam, brincam e se divertem,
se tornando uma cultura entre os brasileiros.
Contudo, o que poucos sabem é que além da diversão,
momentos como esses, são
importantes para melhorar
o convívio familiar e social.
Entre os idosos, apesar de
parecer algo simples, pode
ter uma importância muito
mais significativa.
De acordo com dados publicados pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019, a população entre 60 e 64 anos é a
mais afetada pela depressão,
doença que atinge 13% dos
idosos. Além da depressão,
outros transtornos mentais
e déficits cognitivos tem gran-

de prevalência na terceira
idade. Entre as causas que
levam a essa doença está o
afastamento social, a sensação de solidão e a tristeza
por não serem mais tão independentes e realizar as atividades que costumam fazer.
De acordo com a psicóloga
Tais Fernandes, do Grupo
Said, empresa de cuidadores
de idosos, uma forma de evitar a depressão nesse grupo
é mantê-los próximos de amigos e familiares. “Eles sentem
que não são mais pessoas
ativas daquele grupo, e por
vezes, que estão incomodando ou trazendo mais trabalho

No Brasil,
as festanças são
tão grandes e
emotivas, que
várias famílias
se reúnem,
fazem churrascos,
conversam,
brincam e
se divertem

para seus filhos, netos e sobrinhos, e lentamente vão se
afastando e isolando. Pela
correria do dia a dia, esses
parentes podem acabar não
percebendo esse distanciamento, por isso, é importante
trabalhar essa questão diariamente”.
A profissional explica que
trazer esses entes mais velhos
para perto em festas e atividades rotineiras, até mesmo
dando a eles tarefas que eles
possam cumprir e que não
arrisquem sua saúde, é de
extrema importância e podem auxiliar. Por isso, as comemorações durante a Copa

do Mundo podem ajudar.
“Sabemos que muitas vezes fazer essas reuniões familiares e ter esse tipo de
momento de lazer pode ser
complicado com trabalho e
estudos, mas com a Copa é
mais comum esse tipo de encontro. O ideal é que deem
espaço para os idosos da família, ao mesmo tempo em
que permitam que eles se relacionem com as outras pessoas, por meio de conversas,
brincadeiras simples e, claro,
falando sobre os jogos de futebol”, explica.
Além disso, por terem vivido mais tempo, eles assistiram mais Copas e ter esse
momento de descontração,
pode fazer com que contêm
histórias de campeonatos
passados, relembrando bons
momentos, o que auxilia com
a autoestima, memória e socialização. Transformando o
que poderia ser uma saudade
maléfica, por não poder voltar no tempo, com algo positivo que será compartilhado
com mais pessoas.
“É importante que a família e amigos entendam que
apesar da idade, e até de dificuldades, que a terceira idade sofra, a pessoa ainda tem
desejos e sentimentos, e pode
sofrer com a incapacidade
que o tempo vai trazendo.
Dar esse suporte e mostrar
que se importa, o ajudará a
passar pelo processo de envelhecimento com mais clareza, cuidado e amor”, finaliza a psicóloga. (Especial
para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias
Nada é Por Acaso (nada é Por
Acaso, 2022, Brasil). duração:
1h 46min. direção: Márcio Trigo. elenco: Giovanna Lancellotti,
rafael Cardoso, Tiago Luz. Gênero: Ação, suspense, romance.
O filme relata os aspectos mais
delicados do casamento e da
vontade de gerar um filho, além
das armadilhas da ganância.
O longa acompanha duas mulheres, Marina e Maria eugênia,
que possuem temperamentos
fortes e percebem ao longo de
suas trajetórias, a importância
da evolução espiritual e como
isso pode ajudar nos relacionamentos que ambas constroem ao longo da vida. Cinemark Flamboyant: 15h30,
18h20, 20h50. Kinoplex Goiânia:
14h, 18h50. Cineflix Aparecida:
16h50, 19h05. Cineflix Buriti:
15h, 19h30.
E.T. - O Extraterrestre (e.T. The
extra-Terrestrial, 1982, eUA).
duração: 2h. direção: steven
spielberg. elenco: Henry Thomas, drew Barrymore, dee Wallace. Gênero: Ficção científica,
família, aventura. Um garoto
faz amizade com um ser de
outro planeta, que ficou sozinho na Terra, protegendo-o de
todas as formas para evitar
que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois
uma forte amizade. Cinemark
Flamboyant: 14h10, 16h50. Kinoplex Goiânia: 14h20. Cineflix
Buriti: 16h20, 18h40.
Madre Teresa (Mother Teresa
of Calcutta, 2022, reino Unido). duração: 1h 55min. direção: Fabrizio Costa. elenco:
Olivia Hussey, Ingrid rubio,
neil stuke. Gênero: Biografia,
drama. A história de Inês
Gonxha Bojaxhiu (Olivia Hussey), que nasceu em skopja,
capital da atual república da
Macedônia. Aos 21 anos ela
mudou seu nome para Teresa

One Piece Film: Red (One
Piece Film: red, 2022, Japão).
duração: 1h 55min. direção:
Goro Taniguchi. elenco: Kaori
nazuka, Mayumi Tanaka, Kaori nazuka. Gênero: Animação,
aventura, comédia. Uta - a
cantora mais amada do mundo. sua voz, com a qual ela
canta enquanto esconde sua
verdadeira identidade, foi
descrita como "de outro mundo". ela aparecerá em público
pela primeira vez em um
show ao vivo. Cinemark Flamboyant: 14h30. Cinemark Passeio das Águas: 15h. Kinoplex
Goiânia: 16h20. Cineflix Aparecida: 14h25.
‘Adão Negro’ (Black Adam) é o filme solo do anti-herói da DC protagonizado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson
e ingressou em um convento
em Calcutá. Onze anos depois
ela deixou o convento para
trabalhar nos bairros mais pobres da cidade, onde fundou
em 1946 a Congregação das
Missionárias da Caridade. Cinemark Flamboyant: 13h40,
16h20, 19h. Cinemark Passeio
das Águas: 19h. Cineflix Aparecida: 16h30, 19h.
A Maldição - Despertar dos
Mortos (The Cursed: dead
Man's Prey, 2022, Coreia do
sul). duração: 1h 50min. direção: Yong-wan Kim. elenco:
Uhm Ji-won, Kim In-kwon, Lee
seol. Gênero: Terror, suspense.
A polícia fica perplexa com
um caso em que parece que
um cadáver cometeu um assassinato. Um cadáver reanimado de alguma forma conseguiu entrar na casa da vítima
antes de mordê-lo e envenená-lo com uma toxina mais
comumente encontrada no
baiacu. este aviso marca o primeiro ataque brutal dos chamados ‘cadáveres ressuscitados’, as vítimas que morreram
em ensaios clínicos ilegais que
a empresa realizou. Cineflix
Buriti: 17h15, 21h45.

EM CaRTaZ
Pantera Negra: Wakanda
Para Sempre (Black Panther:
Wakanda Forever, 2022, eUA).
duração: 2h 42min. direção:
ryan Coogler. elenco: Kamaru
Usman, richard schiff, Letitia
Wright. Gênero: Ação, aventura, fantasia. Após a morte
do ator de T'Challa o foco de
Wakanda Para sempre são os
personagens em volta do Pantera negra. rainha ramonda,
shuri, M'Baku, Okoye e as
dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de
outros países após a morte
de T'Challa. Cinemark Flamboyant: 13h10, 14h40, 15h35,
16h35, 17h05, 17h35, 18h05,
19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 13h10, 13h40, 14h40,
15h55, 16h35, 17h05, 17h35,
18h05, 18h40, 19h20, 20h,
20h30, 21h, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 13h55, 14h15, 16h30,
16h50, 17h10, 17h30, 19h45,
20h05, 20h25, 20h45, 21h10.
Cineflix Aparecida: 14h45,
15h05, 18h, 18h20, 21h15,
21h20, 21h35. Cineflix Buriti:
15h, 16h, 17h, 18h10, 19h10,
19h40, 20h10, 21h.

Lilo, Lilo, Crocodilo (Lyle,
Lyle, Crocodile, 2022, eUA).
duração: 1h 47min. direção:
Will speck, Josh Gordon. elenco: shawn Mendes, Constance Wu, scoot Mcnairy. Gênero: Família, musical, aventura, comédia. Adaptação do
livro homônimo, o filme
acompanha as aventuras do
crocodilo Lyle que mora em
uma casa vitoriana em nova
Iorque com a família Primm
e vive altas aventuras na cidade grande. Cinemark Flamboyant: 13h, 14h50. Cinemark Passeio das Águas: 13h,
14h. Cineflix Aparecida:
14h30, 14h35.
A Luz do Demônio (Prey For
The devil, 2022, eUA). duração: 1h 33min. direção: daniel
stamm. elenco: Jacqueline
Byers, virginia Madsen, Colin
salmon. Gênero: Terror, suspense. As ocorrências de possessão demoníaca aumentaram. Para ajudar a combater
o crescente números de casos,
a Igreja decidiu abrir uma escola voltada a treinar padres
aptos para praticar exorcismos. Cinemark Passeio das
Águas: 16h25, 22h05.

Adão Negro (Black Adam,
2022, eUA). duração: Black
Adam. direção: Jaume Colletserra. elenco: dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan. Gênero: Ação, fantasia,
aventura. nascido no egito
Antigo, Alter ego de TethAdam e filho do faraó ramsés
II, Adão negro foi consumido
por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro.
Grande inimigo de shazam!
nas HQs, é um anti-herói em
busca de redenção ou um herói que se tornou vilão? Cinemark Flamboyant: 13h, 15h50,
18h50, 22h30. Cinemark Passeio das Águas: 13h20, 16h05,
16h10, 18h50, 21h40, 21h45.
Kinoplex Goiânia: 16h, 18h40,
21h20. Cineflix Aparecida:
16h45, 19h20, 21h35, 21h55.
Cineflix Buriti: 17h10, 21h20.
A Mulher Rei (The Woman
King, 2022, eUA). duração: 2h
15min. direção: Gina PrinceBythewood. elenco: viola davis, Thuso Mbedu, Lashana
Lynch. Gênero: Histórico, drama, ação. A Mulher rei acompanha nanisca que foi uma
comandante do exército do
reino de daomé, um dos locais mais poderosos da África
nos séculos XvII e XIX. Cinemark Flamboyant: 17h05.
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Negócios
Expectativa em
2022 é ainda maior
pelo incremento
das compras
motivadas pela
Copa do Mundo

Como os lojistas devem se
preparar para a Black Friday
Especialista explica
o que o empresário precisa fazer
para que as promoções não se tornem uma cilada
Vinícius Marques
Fica atrás apenas do Natal,
Dia das Mães, Dia das Crianças
e Dia dos Pais, de acordo com
a Confederação Nacional do
Comércio. A Black Friday já se
tornou um dos principais períodos de venda no País, sendo
realizada desde 2010. E este
ano a expectativa é ainda mais
positiva pelo incremento das
compras motivadas pela Copa
do Mundo.
Não apenas o consumidor
deve ter cuidado ao fazer compras na Black Friday, mas os
lojistas precisam ter estratégias
muito bem definidas para que
as promoções não se tornem
uma armadilha de difícil recuperação para as finanças de
um comércio. “O empresário
deve entender que é uma excelente oportunidade para aumentar o volume de negócios,
mas se não fizer isso com bom
planejamento e olhando para
suas margens, pode gerar prejuízos que podem impactar
muito o resultado financeiro
da empresa”, explica Rafael
Cássio, especialista em reestruturação de empresas e sócio
da Ática Gestão.
Para Rafael Cássio, existem
pelo menos três atitudes fundamentais para os empresários
na Black Friday. Veja abaixo.
Planejamento antecipado:
é importante que haja um planejamento de no mínimo 3
meses antes, para que todos
os pilares fundamentais para

um bom resultado sejam considerados. Experiências anteriores, público alvo, análise
de esforço e resultado são alguns exemplos.
Não negligencie sua margem: De que adianta vender
em alto volume se essa venda
lhe entregar uma margem negativa? É importante haver
um preço agressivo, mas que
ainda gere uma margem de
lucro positiva. Se ainda assim
houver o plano de vender um
produto com margem negativa
por atratividade, por exemplo,
uma estratégia que pode ser
útil nesse caso é a estratégia
de cross-selling, onde você
pode atrair o consumidor para
venda de um produto, mas
terá uma estratégia para ven-

der um outro produto que irá
compensar a margem total. O
“combo” também pode ser
uma alternativa. Para isso é
preciso muita preparação e
treinamento do time de vendas, caso contrário, o resultado
pode ser devastador.
Comunicação assertiva: importante ter uma estratégia de
comunicação adequada ao seu
público externo e interno. Comunicar e estruturar adequadamente os setores da empresa
no processo ajudará a evitar
gargalos com o provável aumento de vendas. Uma boa comunicação também envolve
identificar corretamente seu
público alvo, estar nos canais
de divulgação adequados e
criar uma espécie de aquecimento, trazendo “spoilers” e
período que a campanha será
feita (nem sempre a promoção
é apenas no dia). Atenção: isso
gera represamento da compra,
mas se bem planejada e executada, vai funcionar.

Black com muito
planejamento

A gerente de marketing
da Pérolas Make, Erika Galvão, conta que a empresa
com sete anos no mercado e
atuando em três Estados tem
se preparado há dois meses
para o evento e conta um
pouco da estratégia adotada.
“Uma Black Friday de sucesso deve ser planejada com

muita antecedência. Deve ser
planejada de forma estratégica desde a compra dos produtos que estarão em oferta
ao marketing em cada detalhe. Nós, da Pérolas, começamos a planejar com dois
meses de antecedência e realizamos compras estratégicas
e focadas na Black. Você tem
que garantir também que seu
produto tenha estoque suficiente para atender toda demanda da data sem gerar
constrangimento por falta de
produtos. Em relação ao marketing, focamos na campanha
de antecipação para aquecer
o público e, esse ano, está
dando super certo! Já notamos uma diferença significativa em relação à Black do
ano passado! Mas não podemos esquecer que o marketing não é nada sem um bom
comercial e uma boa logística! O segredo está no planejamento!”, afirma Erika.

Jogando limpo
com o consumidor

A Voga Lingerie foi uma
das lojas visitadas pelo Procon
Goiás durante a Operação
Black, que começou dia 22 de
novembro. A fiscalização tem
o objetivo de verificar a veracidade das promoções. Na
Black Friday de 2020, 21 empresas foram autuadas por violações ao Código de Defesa do
Consumidor (CDC), sendo 15

lojas físicas localizadas nos
shoppings fiscalizados em
Goiânia e em Aparecida de
Goiânia, além de seis sites monitorados pela fiscalização. Andréia Alves acredita que esse
tipo de Operação é muito bemvinda para os lojistas que querem estabelecer uma relação
de confiança e fidelidade com
o cliente. “Agora no dia da
Black os fiscais do Procon vão
voltar à minha loja para verificar novamente o preço dos
produtos e atestar que realmente houve abatimento nos
preços da loja.”

Mais dados

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), a Black Friday de 2022
deve movimentar R$ 4,2 bilhões e registrar a maior movimentação financeira desde
que a data foi incorporada ao
calendário do varejo nacional,
em 2010. A expectativa é que
o faturamento seja 1,1% maior
que no ano passado, descontada a inflação.
Uma projeção da Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm) aponta
que o período deve movimentar R$ 6,05 bilhões no e-commerce brasileiro. Segundo o
levantamento, o número de
pedidos online deve ultrapassar os 8,3 milhões. (Especial
para O Hoje)

