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Agricultura
familiar ﬁca de
fora da taxação
do agronegócio
De acordo com o último censo
agropecuário, de 2017, Goiás
possui 95,6 mil estabelecimentos rurais, o que corresponde a
62,9% do total, com movimentação de R$ 4 bilhões em valor
em produção. Entre os principais produtos da agricultura fa-

miliar estão produção de leite e
derivados, fruticultura, horticultura, grãos e mandioca. Esses
itens estão isentos da contribuição ao Fundeinfra, com exceção do milho, que representa
cerca de 3% da produção da
agricultura familiar. Cidades 11

Capital mais verde do Brasil faz plantio

de 50 mil mudas do Cerrado
Policarpo atua
para continuar
na presidência
O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, tem trabalhado nos bastidores para se
sustentar à frente da Mesa Diretora da Casa de Leis. Política 2

Parte da história
teatral goiana
em Pirenópolis

OHOJE.COM

Pessoas em
situação de rua
são cadastradas
para benefícios
O projeto “Dignidade na Rua”
chega a sua 4ª edição no Cepal do
Setor Sul, em Goiânia. Os atendimentos serão realizados até as
20 horas. Pessoas em situação de
rua poderão requerer benefícios
pelo INSS e solucionar demandas junto à Caixa. Cidades 9
Décio Luiz Gazzoni

a fascinante
profusão de
usos da soja
Opinião 3
Henrique netzka

Por que é fundamental o
controle de fluxo de caixa
Opinião 3

Famílias de alta
renda sentem a
alta da inflação
Famílias com renda maior que
R$ 17.260,14, consideradas de
renda alta, foram as que enfrentaram maior inflação em outubro com o encarecimento das
passagens e dos planos de
saúde, aponta o Ipea. Negócios 17

Com 89,3% de áreas arborizadas, Goiânia quer manter
o título de capital mais verde do País com o plantio de
50 mil mudas do Cerrado e 200 pés de pequi. Cidades 10

Cotados para presidir a Alego
votaram pela taxação do agro
A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) votará em segunda e definitiva
votação a taxação do agro nesta terça-feira (22). Na última quinta-feira
(17), as matérias que criam o fundo da infraestrutura e estabelecem a
contribuição da produção do setor agropecuário goiano passaram na
Casa de Leis por 22 votos favoráveis a 16 contrários. Entre os favoráveis
estão os nomes cotados para disputar a presidência da Alego. Política 5

Orçamento
secreto defendido
por Arthur Lira
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu,
na última segunda-feira, o chamado orçamento secreto na Lei
Orçamentária Anual. Política 6

LEia nas CoLunas

t

Essência

O Iphan retomou nesta semana
a obra de restauração do Theatro Sebastião Pompeu de Pina,
que fica na Rua Comendador
Joaquim Alves, perto da Igreja
Matriz de Pirenópolis. Essência 13

Cem anos da Semana
de Arte Moderna de
1922 na Agenda Tarsila

Essência 14
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Ana Paula Rezende sobe na
cotação para prefeita em 2024
Cruz havia viajado para Israel com a esposa, Thelma Cruz

De volta
a Goiânia,
Rogério Cruz
testa positivo
para Covid-19
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
testou positivo para Covid-19 na última segunda-feira
(21). A informação foi confirmada pela prefeitura logo
após O HOJE revelar em primeira mão o diagnóstico.
Vale lembrar que o prefeito já se encontra em Goiânia.
Ele havia viajado para Israel com a esposa, Thelma
Cruz, onde participaram de evento religioso. Durante a
viagem, o vereador Romário Policarpo (Patriota), primeiro
da linha sucessória, assumiu o comando da Capital.
O prefeito já completou o esquema vacinal, ou seja,
tomou as três doses do imunizante contra o coronavírus.
Em nota, a prefeitura orientou as pessoas que estiveram
em audiências com o gestor na manhã de ontem a realizarem testes. A primeira-dama não teve diagnóstico
positivo. Ele deve cumprir sua agenda em casa até que
se recupere completamente.
Em nota, a prefeitura de Goiânia agradeceu pelas
orações e reforçou que a testagem para Covid-19 está
disponível na rede municipal de saúde em localidades
estratégicas. A vacinação, vale lembrar, também segue
disponível para todas as pessoas, a partir de 6 meses,
em 72 salas em todas as regiões da capital. (Felipe
Cardoso e Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

xadrez@ohoje.com.br

Bruno Peixoto também

O derretimento político do prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos), afasta cada vez mais
sua reeleição em 2024. Na avaliação do meio político,
Cruz não ‘vestiu’ a camisa de líder que administra
o município mais importante do Estado. Loteou a
gestão entre grupos mais interessados em poder
do que nos interesses dos cidadãos. Assim, o que
não faltam são candidatos para ejetá-lo da principal
cadeira do Paço. Na lista de pretendentes consta o
presidente da Câmara de Vereadores, Romário Policarpo – que deve migrar para outra legenda
devido ao fim do Patriota –, o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB) ou a vereadora Aava Santiago
e Matheus Ribeiro, também tucanos. Não está descartada a entrada em cena do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (Mais Brasil 25), e o deputado
estadual, Bruno Peixoto (UB). No entanto, o nome
mais consistente e que representa o “fato novo” na
política goiana é a filha de Iris Rezende, Ana Paula
Rezende (MDB). Além da força do nome, Ana Paula
conta com o apoio do vice-governador eleito, Daniel
Vilela, e de personagens históricos do partido, como
Paulo Ortegal, entre outros. Ana Paula tem como
trunfo o fato de ter sido fiel escudeira do pai e ter acompanhado
quase todos os momentos decisivos
da política. Portanto, tem credenciais e por
isso sua cotação
está em alta
na corrida para
a Prefeitura de Goiânia. O MDB
tem muito tempo para pavimentar
o caminho de Ana Paula.

Fator Mendanha

Embora a lei diga que quem ocupou cargo executivo
não possa candidatar-se novamente no período subsequente, mesmo tendo renunciado até seis meses antes
da eleição, juristas divergem sobre o tema. Essa dúvida
deve ser motivo de questionamento na Suprema Corte, a
exemplo do que fez Delegado Waldir ao pedir candidatura
avulsa para o Senado. Essa possibilidade pode colocar o
ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, na disputa
para prefeito de Goiânia. Com a palavra, os juristas.

Na luta para se firmar como
candidato a presidente da Alego,
Bruno Peixoto (UB) também
quer disputar a Prefeitura de
Goiânia em 2024. Se ele conquistar a presidência da Mesa
Diretora do Legislativo goiano,
será um reforço considerável
na disputa para prefeito. Além
da visibilidade midiática à frente do Legislativo estadual, teria
maior poder de articulação.

Ontem e hoje

O Projeto Jovem Aprendiz, que
a primeira-dama Gracinha Caiado
apresentou em Bruxelas no Parlamento Europeu, teve sua origem
em 1995 no governo de Maguito
Vilela. À época, foi batizado de
Pró-Cerrado e teve como idealizador o Doutor Joel, como era conhecido o pai de Joel Sant’Anna
Braga Filho, secretário da Indústria
e Comércio de Goiás. Doutor Joel
era um homem preocupado com
as causas sociais.

Pelas mulheres

No domingo (27), a Comissão
de Enfrentamento À Violência contra a Mulher (CEVCM) da Subseção
de Aparecida de Goiânia da OAB
Goiás promove a Corrida Pelo Fim
da Violência Contra a Mulher. O
evento também faz alusão ao Dia
Internacional para a Eliminação
da Violência Contra as Mulheres,
comemorado em 25 de novembro.

Era só discurso

Lula dizia durante a campanha
que “não era candidato do PT, mas
de uma frente pelo resgate da democracia”. Era lorota. Basta uma
rápida observação nos integrantes
do grupo de transição para perceber que o PT é quem está dando
as cartas. (Especial para O Hoje)

Romário Policarpo trabalha para se
manter na presidência da Câmara
Reprodução

Nos bastidores,
comentário é que
presidente do
Legislativo estaria
angariando forças
para afastar
chance de queda
Felipe Cardoso
O presidente da Câmara
Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), tem
trabalhado, nos bastidores,
para se sustentar na presidência da Casa de Leis. O parlamentar, discreto que é, tem
trabalhado pelos bastidores
da política goiana a fim de
garantir a vigência de uma
reeleição antecipada.
Isso porque recentemente
o PROS decidiu contestar a
reeleição de Policarpo na Justiça. O processo está em andamento e na última quartafeira (16) a Procuradoria Geral do Município (PGM) decidiu se manifestar na arguição de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF).
A PGM, vale lembrar, não
foi citada na ação, ou seja, se
posicionou de maneira voluntária em relação à matéria. O
documento foi protocolado
junto ao Supremo Tribunal
Federal, que avalia a queixa.
Em resumo, a PGM defendeu
ao Supremo que as decisões

O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, tem trabalhado para se manter no posto
contrárias à reeleição devem
ser aplicadas à Câmara dos
Deputados e ao Senado. Acrescentou, depois, que os municípios devem gozar de autonomia suficiente para definir
suas próprias regras locais.
A leitura após a iniciativa
é de que a atitude foi tomada
como sinal de bandeira branca por parte do paço em relação à Câmara. E que, claro,
tem como pano de fundo a
articulação do presidente.
"Uma mão lava a outra", disse,
timidamente, uma das fontes
consultadas pelo O HOJE. E
acrescentou: "o Paço precisa,
e continuará precisando da
Câmara em matérias importantes. Ainda que não apareça
tanto nesse sentido, o Poli-

carpo exerce papel crucial no
que diz respeito à articulação
com os vereadores".
A Câmara Municipal também se manifestou em relação
ao processo. Lembrou, por sua
vez, que a decisão contrária à
reeleição veio depois do presidente já ter sido reeleito. A
decisão citada é de novembro
do ano passado. A reeleição
de Romário, no entanto, ocorreu dois meses antes.
Em off, muitos avaliam, inclusive, que, por interesses
mútuos, a cisão entre os Poderes foi minimizada nos últimos dias. De um lado estaria
o presidente em busca de
apoio do Executivo, do outro,
o prefeito, que precisa, mais
do que nunca, apaziguar o cli-

ma na Câmara e conta com a
ajuda de Policarpo para isso.
Em um passado não muito
distante, vale lembrar, Policarpo e Cruz gravaram vídeo
juntos em sinal de pacificação
e harmonia entre os Poderes.
“Estou aqui com o vereador
Romário Policarpo e temos
uma novidade para você. Hoje
Goiânia merece uma atenção
especial. Por isso estamos
aqui juntos para dizer a todos
vocês goianienses e amigos,
meus e do Policarpo, que sempre estaremos juntos para
cuidar da nossa cidade”, disse
o prefeito que, em seguida,
passou a palavra ao vereador.
Policarpo, por sua vez, endossou: “Quero dizer a vocês
que estaremos juntos nessa

empreitada e em qualquer
lugar que o senhor desejar
que eu esteja. Estou aqui para
servir a prefeitura de Goiânia
como servidor público efetivo.
Confio na sua gestão e estaremos juntos até o final para
que Goiânia tenha a melhor
gestão possível. Eu confio e
acredito que o prefeito Rogério Cruz fará a melhor gestão
da história da nossa cidade.
Conte conosco”.
Para além da costura com
integrantes da gestão municipal, conforme mostrado
pelo jornal O Popular, o presidente da Casa de Leis articula a participação dos partidos MDB e PSB na ação. A
intenção é ampliar as chances
de se manter na cadeira ou,
ao menos, manter aliados na
mesa ou comissões. Na semana passada, ainda de acordo
com a reportagem, Policarpo
esteve com Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás,
para tratar do assunto.
Em agosto deste ano, movimento parecido buscou afastar o patriota da presidência.
No entanto, o Supremo, por
meio do ministro André Mendonça, negou a reclamação
constitucional que contestava
a recondução de Policarpo de
maneira antecipada. O ministro argumentou que as decisões recentes da Corte não se
referem à Câmara Municipal
e determinou, ainda, arquivamento da ação proposta
pelo vereador Lucas Kitão
(PSD). (Especial para O Hoje)
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A fascinante profusão
de usos da soja
Décio Luiz Gazzoni
Em artigo anterior abordamos os processos
básicos e tradicionais para obtenção de grandes
linhas de insumos industriais, a partir da soja.
No presente artigo vamos comentar sobre uma
nova linha de obtenção de insumos e transformação industrial, a química verde.
A química verde utiliza fontes renováveis para
produzir insumos, substituindo as fósseis, como
petróleo, gás ou carvão. Um exemplo icônico é a
soja com alto teor de ácido oleico, que resulta em
óleo que permanece estável em altas temperaturas,
fator essencial para obter combustíveis e lubrificantes automotivos. Outras categorias
de produtos obtidos com soja são
adesivos, revestimentos, fibras, papel, plástico, tintas,
borrachas e solventes.
O óleo de soja emulsionado é uma tecnologia de processo
econômica para
biorremediação de
águas subterrâneas. O processo
é eficaz e dura
mais tempo devido à lenta degradação e liberação
de hidrogênio do
que outros processos
disponíveis. Formulações de óleo de soja
também estão sendo usadas como auxiliares de recuperação de petróleo bruto.
Um agente aglutinante produzido com farinha de soja, usado no isolamento em construções, elimina a liberação
de compostos orgânicos voláteis (COVs), como o
formaldeído, que é um produto cancerígeno.
Resinas isentas de formaldeído são obtidas com
farelo ou farinha de soja e incorporadas em
compostos de madeira como compensados, painéis, aglomerados e pisos.
Adesivos à base de proteína de soja modificada quimicamente redundam em ligações fortes
e resistentes ao calor, ao aderir em substratos
de papel, incluindo adesivos líquidos de secagem
rápida para embalagens. Também são usados
como redutores de ruídos em ambientes.
Pesquisas conduzidas na Iowa State University, financiadas pela Iowa Soybean Association,
resultaram em asfalto à base de soja. O produto
combina pavimento asfáltico 100% reciclado,
misturado com um polímero derivado da soja,
aumentando a durabilidade e a longevidade e
reduzindo os custos de manutenção.

De pneus a tintas

Desde 2017 a Goodyear produz pneus usan-

do óleo de soja, com durabilidade garantida
de 140 mil quilômetros. O objetivo da empresa
é eliminar a dependência de petróleo até
2040, um bom indicador para a demanda futura de soja. Usando a mesma tecnologia, os
tênis de corrida Skechers são produzidos
com óleo de soja.
Muitos dos jornais diários dos Estados Unidos,
e de outros países, usam tinta de soja em suas
prensas. Além disso pode ser usada em toner
para copiadoras e impressoras de computador.
Novas tecnologias de impressão a jato de tinta
substituirão métodos tradicionais como offset,
rotogravura, flexografia e serigrafia nos próximos
anos, aumentando a demanda de soja.
A soja está presente não apenas tinta, mas na indústria
de papel. As aplicações na
indústria de papel e papelão incluem agentes
de colagem, remoção
de adesivos, auxiliares de retenção
e drenagem, surfactantes e revestimentos de barreira, aglutinantes e lubrificantes. A lipoxigenase do farelo de
soja é usada para
eliminar substâncias pegajosas em
polpação e fabricação
de papel. Tanto a lipoxigenase pura, quanto a farinha de soja, previnem a deposição de adesivos ou lipídios
artificiais, substitutos para membranas
artificiais ou folhas de fibra celulósica.
Existe um processo para obtenção de papel
de embalagem resistente à água, que incorpora
uma combinação de lecitina de soja e uma pequena quantidade de proteína de soja. Ainda
na indústria papeleira, a substituição de 33%
do óleo de linhaça por óleo de soja no revestimento de papel vegetal, reduz em 8% os custos,
ao eliminar a mão de obra que era usada na remoção de resíduos, além dos custos de descarte
e redução da pegajosidade do revestimento.
Química verde é
uma forte tendência
portadora de futuro. A
sociedade
mundial
pressiona por processos
mais sustentáveis para
a obtenção de produtos
de consumo, que substituam as fontes fósseis.
Décio Luiz Gazzoni é pesÉ a grande oportunidaquisador da Embrapa,
de para a expansão dos
membro do Conselho Cienusos da soja.
tífico Agro Sustentável

Por que é fundamental o
controle de ﬂuxo de caixa
Henrique Netzka
Segundo o IBGE, metade das empresas fecham
suas portas antes de completar quatro anos de
atividade. Além disso, 21% dessas empresas
quebram após o primeiro ano de funcionamento.
Mesmo sabendo que existem diversos motivos
para que isso aconteça, é nítido que um controle
financeiro falho acarreta em prejuízos que comprometem, e muito, a vida de um negócio.
Nesse cenário, o controle correto desse fluxo
de caixa se torna um aliado importante contra o
fechamento do mês no vermelho e as dificuldades
de arcar com custos básicos para garantir as
operações. Em resumo, o fluxo de caixa nada
mais é do que o movimento que representa as
entradas e saídas de recursos financeiros de uma
empresa. A partir de um gerenciamento correto,
é possível que os responsáveis possam visualizar,
de forma clara e mais ampla, tudo o que de fato
acontece dentro da empresa, além de permitir
desenhar os próximos meses através de projeções
seguras, evitando assim surpresas indesejáveis.
Por outro lado, informações incompletas ou
descontextualizadas podem causar prejuízos e
ruídos nesse planejamento. É comum, em pequenas empresas, que essa organização comece
por planilhas. Contudo, o trabalho manual,
além de limitar o tempo, está passível a erros
que acabam gerando um retrabalho e novas
horas de trabalho desperdiçadas. Para isso, softwares de automatização desses processos se
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Bancas:

apresentam como um braço extra para as equipes financeiras.
Esse controle do fluxo de caixa automatizado
é fundamental quando acompanhados de uma
sazonalidade definida. Esses registros de entradas
e saídas podem ser diários, semanais, quinzenais
ou mensais, dependendo da necessidade da empresa, o que protegerá o negócio e dará a exata
dimensão de tudo o que está acontecendo na
constância e coerência desses relatórios.
No geral, é importante questionar. Muitas vezes
a resposta está no contexto, ou seja, aquela semana
que parecia ótima para o faturamento, na verdade
gerou receitas que mal cobrem as despesas. Dessa
forma, a análise do desempenho apurado só é segura através de relatórios periódicos, mantendo
os valores registrados no fluxo de caixa junto
com as anotações contextuais e comentários sobre
o que impactou o número, como promoções e
descontos especiais, por exemplo.
É preciso entender
que uma empresa depende de um controle
de fluxo de caixa para
um crescimento saudável e essa deve ser uma
das prioridades de todos os empreendedores. As ferramentas esHenrique Netzka é CEO e
tão no mercado, estude,
co-founder de startup de
analise e cresça com
automatização de contas
responsabilidade.
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CARTA DO LEITOR

Hora de usar verde e amarelo
Passada a eleição presidencial, toda a disputa
entre bolsonaristas e lulistas, inclusive aqueles que
gostam do presidente em exercício e os que preferem
o presidente eleito, chegou a hora de pegar aquele
look belíssimo verde e amarelo, reunir os amigos
(para quem vai sair mais cedo do trabalho) e botar
o grito pra fora da garganta. É hora de vibrar com
a seleção brasileira em campo pela TV, radinho,
na internet nos bares e casas de familiares e conhecidos. Não tem mais cor de partido de ninguém,
camisa da CBF pra pedir golpe na beira de estrada
e porta de quartel. Na quarta-feira tem Brasil e
Sérvia no Catar. Tá que o país dos Emirados Árabes
tem leis e cultura pra lá de questionáveis! Mas vamos torcer, vamos vibrar. Que venha o hexacampeonato! Se você não gosta de algum jogador fora
dos gramados, agora é hora de concentrar apenas
no título. Vamos, vamos ser campeões!
Bernardo Carvalho
Goiânia

CONTA PONTO

{

O prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, testou
positivo para Covid-19,
ao realizar testagem de
rotina, nesta segundafeira (21). A partir desta
tarde, o prefeito exercerá
agenda de trabalho de
casa, enquanto
cumpre protocolos
sanitários vigentes”
Prefeitura de Goiânia, em comunicado nesta segunda-feira (21) para
informar que o prefeito Rogério
Cruz (Republicanos) está com
Covid-19. “Rogério Cruz concluiu o
esquema vacinal, com três doses, e
se preparava para tomar a segunda
dose de reforço. O gabinete do prefeito orienta as pessoas que estiveram audiências nesta manhã a
realizarem testes. A primeira-dama
não teve diagnóstico positivo”, diz
a nota. E afirma: “O prefeito agradece a todos pelas orações e reforça que a testagem para Covid-19
está disponível na rede municipal
de saúde em localidades estratégicas. A vacinação também segue disponível para todas as pessoas, a
partir de 6 meses, em 72 salas em
todas as regiões da capital.”

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a prefeitura de Goiânia confirmou a sanção da lei que muda o nome da avenida
castelo Branco para agrovia iris rezende
Machado. a matéria foi avalizada ainda na
noite da última sexta-feira (18). o texto,
de autoria do vereador clécio alves (republicanos), foi aprovado na câmara Municipal de Goiânia na última quinta-feira
(17). “Merecido. iris fez muito por Goiânia”, comentou o leitor.
Tasso Junior

M

@ohoje
o presidente eleito Lula da Silva (Pt) recebeu alta na manhã desta segundafeira (21) do Hospital Sírio-Libanês, em
São Paulo, após retirar uma leucoplasia
da laringe. o procedimento foi bem sucedido e Lula passa bem. “que notícia
triste”, lamentou o leitor.
Alexandre Barbosa (@alexandre.barbosa.52)

N

@jornalohoje
a agência Brasileira de Promoção de exportações e investimentos (apexBrasil),
inaugurou na última sexta-feira (18) um
escritório regional em Goiânia. a instalação da agência ocorreu após articulação
com o governador ronaldo caiado (uB).
“Muito bom”, disse o leitor.
Fernandinho (@Fernandinhost1)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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Desafios e riscos a caminho
do novo recorde no campo
Pessoas físicas passam a diversificar seus investimentos

Investimento
em renda
variável
cresce 35%
Levantamento da B3, bolsa de valores de São Paulo,
mostra que o número de pessoas físicas que investem
em renda variável cresceu 35% no terceiro trimestre de
2022 na comparação com igual período do ano passado,
passando de 3,3 milhões em 2021 para 4,6 milhões neste
ano. Na comparação com o segundo bimestre, houve um
aumento de 200 mil investidores.
Renda variável são ativos em que o retorno financeiro
não pode ser dimensionado no momento da aplicação.
Ela pode variar positivamente ou negativamente, conforme
as expectativas do mercado.
O estudo mostra que houve aumento nas negociações
e no valor de todas as modalidades de investimento na
bolsa. O número de investidores em produtos de renda
fixa passou de 9,6 milhões para 12,6 milhões, o que
reflete a alta da taxa Selic. O Tesouro Direto, por sua vez,
é opção de investimento para cerca de 2,1 milhões de
pessoas físicas, com alta de 25% no terceiro trimestre em
relação a igual período de 2021.
Em nota, Felipe Paiva, diretor de Relacionamento
com Clientes e Pessoa Física da B3, disse que os números mostram que o brasileiro tem buscado diversificação de investimentos para além da poupança.
Segundo ele, isso demonstra o potencial desse segmento
e explica “o saldo positivo e crescimento recorrente
do número de pessoas físicas nos últimos anos”.
A B3 fez um estudo complementar para avaliar o
comportamento de investidores pessoa física em outubro, mês das eleições. O levantamento mostrou que
houve crescimento no número de pessoas físicas, inclusive com aumento no volume negociado e na participação em custódia dos ativos. “O volume médio
negociado por dia no mercado à vista de renda variável
aumentou 18%, passando de R$ 7,8 bilhões para R$
9,2 bilhões”, aponta o estudo.
Os dados mostram ainda que, entre as 106 mil
pessoas que começaram a investir em renda variável
no mês de setembro, 31% fizeram a primeira operação com valor de até R$ 40. Outros 29% fizeram investimentos com valores entre R$ 40 e R$ 200. “Isso
reforça que mais brasileiros têm descoberto que é
possível começar a investir em renda variável com
tíquetes de entrada menores e têm buscado experimentar novas opções”, disse a B3.
As pessoas físicas representam 16% de todo o volume negociado no mercado à vista na bolsa de
valores de São Paulo. (ABr)

Sem sustos e solavancos mais severos à
frente, há uma boa probabilidade de que o
País colha em 2023 uma safra superior a
300,0 milhões de toneladas pela primeira vez
em sua história, sob liderança da soja e do
milho. A despeito de perspectivas relativamente otimistas, o cenário internacional se
tornou um tanto mais nebuloso a partir de
setembro, com agravamento do conflito entre
Rússia e Ucrânia e acirramento dos atritos
geopolíticos envolvendo os Estados Unidos e
a China, o que ainda pode trazer impactos
para o mercado de grãos e de carnes.
Aqui dentro, os custos insumos mantêmse ainda muito elevados, embora prevaleça
uma tendência de acomodação e mesmo
queda nos preços recebidos pelos produtores.
Além disso, a rede de armazenagem não
tem conseguido acompanhar o avanço da
produção e, ao mesmo tempo, a agricultura
poderá sofrer intempéries causadas ainda
pelo fenômeno climático La Niña, produzido
pelo esfriamento das águas superficiais na
porção tropical do Oceano Pacífico.
As primeiras estimativas da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) antecipam
a produção de quase 313,04 milhões de toneladas na safra 2022/23, o que significaria

um avanço de 15,5% em relação à colheita
anterior ou quase 42,0 milhões de toneladas
a mais. A previsão considera uma elevação
de 11,9% na produtividade média, para um
recorde de 4.075 quilos por hectare, e uma
variação próxima a 3,2% na área plantada.
Os riscos climáticos, que derrubaram a produção no Sul do País no começo deste ano,
fazendo o Produto Interno Bruto (PIB) do
agronegócio encolher 2,48% no primeiro semestre, segundo acompanhamento conjunto
do Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, e Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
não podem ser negligenciados.

Ajustes ainda?

“Estamos caminhando para o terceiro ano
de La Niña, que provavelmente deve ser menos severa, já que vai encontrar o solo com
teor maior de umidade. Ainda assim”, pondera
Felippe Serigati, do Centro de Estudos do
Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas
(GVAgro), “não se deve acreditar que o setor
vá conseguir atravessar a safra com produtividade no topo”. Algum ajuste ainda terá
que ocorrer e “isso naturalmente vai se
refletir nos preços”, avalia ainda.

BALANÇO
t
2 “Tudo o mais constante”
e desconsiderando o “Imponderável de Almeida”, nas palavras de Serigati, o agronegócio tende a continuar injetando dinamismo nas regiões
onde sua presença é predominante, “especialmente se
conseguir colocar no mercado toda a produção esperada
para o próximo ciclo a preços
razoáveis”. Depois de “dois
ou três anos de resultados
espetaculares”, na descrição
de Guilherme Bellotti, do Itaú
BBA, as margens de rentabilidade dos principais grãos
tendem a retomar níveis históricos na safra 2022/23, mantendo-se ainda positivas.
2 A tendência de arrefecimento nos preços da soja e
do milho, com recuos entre
3,3% e de 7,2% na média esperada para o ano agrícola
em curso, e custos de produção mais elevados vão derrubar as margens operacionais para algo em torno de
R$ 3.438 por hectare no caso
da soja e para R$ 2.741 para
o milho. A queda em relação
ao ciclo 2021/22 tende a ser
mais pronunciada para a
oleaginosa, numa redução de
39,3%, com o milho anotando
baixa de 29,7% na mesma
comparação.
2 O custo agrícola, estima
Bellotti, chegou a variar entre

38,3% e 35,3% entre a safra
em curso e o ano agrícola
encerrado em junho deste
ano, respectivamente para
soja e milho, atingindo, na
mesma ordem, R$ 4.827 e R$
3.851 por hectare. As variações médias, no entanto, não
conseguem capturar as pressões enfrentadas no setor de
fertilizantes, por exemplo,
agravadas pelo conflito no
leste europeu.
2 “Os preços quase triplicaram”, relembra Bellotti,
acrescentando que o movimento de alta já era observado ainda antes da guerra.
Incluindo o frete, a tonelada
de fosfato monoamônico
(MAP) colocada no navio, sem
custos de seguro e de desembarque, havia acumulado alta
de praticamente 118% em 12
meses até maio deste ano,
atingindo US$ 1.350, com salto de 242,5% para o cloreto
de potássio e de 168% para a
ureia, com a tonelada chegando a, respectivamente, a
US$ 1.250 e US$ 1.100.
2 Os custos dos fertilizantes
anotaram acomodação desde
lá, mas ainda sustentam níveis bem acima da média das
últimas cinco safras, nos dados do Itaú BBA. Na média
de outubro, os preços do MAP
alcançaram US$ 680, baixando quase 50% desde maio,

enquanto a tonelada de potássio caiu 48,0%, para US$
650, com recuo de 40,0% no
caso da ureia, chegando a
US$ 660 por tonelada. Na
mesma ordem, no entanto,
os custos superam os valores
médios históricos em 50,2%,
59,0% e 43,6%.
2 A experiência das safras
anteriores, quando os preços
foram travados mais cedo,
em contratos de venda antecipada e de troca por insumos, mas experimentaram
altas na sequência, arrisca
Bellotti, tem reduzido a velocidade na negociação da
safra atual, conforme constata também Luciano Souza,
diretor comercial da ADM
América Latina. Diante de
preços até o momento abaixo
dos valores médios alcançados em 2021/22 e insumos
mais caros, continua ele, os
produtores “aguardam níveis
de preços melhores para a
soja e milho”, buscando uma
relação de troca mais favorável e margens mais próximas daquelas alcançadas em
2021/22. A cautela justificase já que, em seu raciocínio,
a expectativa de uma colheita
recorde tende também a encarecer os fretes internos, “o
que poderia comprometer
parte da rentabilidade”. (Especial para O Hoje)

Atividade econômica cresce 0,4% no 3º trimestre
O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB), elaborado
pelo Instituto Brasileiro de
Economia (Ibre) da Fundação
Getulio Vargas (FGV) mostrou
variação positiva de 0,4% na
atividade econômica no terceiro trimestre em relação ao
período anterior. Se comparado ao período de julho a
setembro de 2021, o crescimento da economia é de 3,2%.
Conforme o indicador, houve
recuo de 0,4% em setembro,
em comparação a agosto e
evolução de 2,3% com relação
a setembro de 2021. Em valores correntes, a estimativa é
de que o acumulado do PIB a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país até o terceiro trimestre de
2022 somou R$ 7 trilhões, 235
bilhões e 825 milhões.

Em valores correntes, estimativa é que o acumulado do PIB somou R$ 7 tri, 235 bi e 825 mi
Para a coordenadora da
pesquisa, Juliana Trece, o crescimento de 0,4% do PIB no
terceiro trimestre reflete o

desempenho positivo das três
grandes atividades econômicas, que são a agropecuária,
a indústria e os serviços e

ainda todos os componentes
da demanda. Juliana destacou,
no entanto, que mesmo com
esse desempenho positivo, o

resultado de julho a setembro
mostra perda de força da economia, por apresentar taxa
de crescimento menor do que
as observadas no primeiro e
no segundo trimestres do ano.
“Observa-se que o recuo
registrado em setembro é o
segundo consecutivo da atividade econômica e sinaliza
dificuldade de manter o ritmo
de crescimento registrado no
início do ano. Não é surpresa
que os juros em patamares
elevados tenham se refletido
em dificuldade para a economia no segundo semestre”
analisou, acrescentando que
por causa dos estímulos fiscais que ocorreram na economia ao longo do ano, o início do enfraquecimento econômico “de certa forma demorou a chegar”. (ABr)
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Cotados para presidência da Alego
votaram pela contribuição do agro
Ruber Couto/Alego

Na última quintafeira, matérias que
criam o fundo e
estabelecem a
contribuição do
agro passaram na
Casa por 22 votos a
16. Entre os
favoráveis estão os
nomes cotados
para presidência
da Alego
Francisco Costa
A Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) votará em
segunda e definitiva votação
a taxação do agro nesta terça-feira (22). Na última
quinta-feira (17), as matérias que criam o fundo e
estabelece a contribuição
passaram na Casa por 22
votos a 16. Entre os favoráveis estão os nomes cotados
para presidência da Alego.
Os possíveis candidatos à
liderança da mesa diretora
são: Bruno Peixoto (União
Brasil), Virmondes Cruvinel
(União Brasil), Cairo Salim
(PSD) e Wilde Cambão (PSD).
Outros dois são Renato de
Castro (União Brasil) e Lincoln
Tejota (União Brasil), mas eles
só assumem no ano que vem,
então não participaram.
Além deles, votaram a favor
da taxa: Álvaro Guimarães
(União Brasil), Dr. Antonio
(União Brasil), Rubens Marques (União Brasil), Talles Barreto (União Brasil), Tião Caroço
(União Brasil), Amilton Filho
(MDB), Charles Bento (União
Brasil), Francisco Oliveira
(MDB), Lucas Calil (MDB), Thiago Albernaz (MDB), Zé da Imperial (MDB), Max Menezes
(PSD), Wilde Cambão (PSD),
Coronel Adailton (PRTB), Dr.
Fernando Curado (PRTB), Julio
Pina (PRTB), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Rafael
Gouveia (Republicanos) e Hen-

Os possíveis
candidatos à
liderança da mesa
diretora são: Bruno
Peixoto, Virmondes
Cruvinel, Cairo
Salim e Wilde
Cambão. Outros dois
são Renato de Castro
e Lincoln Tejota

rique César (PSC).
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.

Fator Caiado

Destaca-se, a aprovação
em primeiro turno ocorreu
sob vaias de produtores rurais
que ocupavam a tribuna. 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-deaçúcar, carnes e minérios.

Assim, apesar do desgaste, é natural o posicionamento favorável por parte
dos presidenciáveis. Isto,
porque o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) deverá entrar na articulação
para a eleição do sucesso de
Lissauer Vieira que, de malas prontas, já se posicionou
contra a taxa e comprou a
insatisfação governista.
Caiado ainda não sentou
para discutir a questão. Ele
aguardava o fim das eleições
e a votação de matérias de
interesse do governo, como
essa, para conversar com a
base sobre o nome que irá
apoiar para o comando da
Alego. E a taxação do agro
passa por essas prioridades.
A expectativa do governador, inclusive, era que a votação terminasse na semana
passada. Lissauer não permitiu. A votação ficou para terça.
Situação que deu tempo à
oposição tentar articular uma
virada. Segundo Paulo Tra-

balho, a pressão e mobilização dos produtores rurais,
que já ocuparam as tribunas
da Casa na última quinta,
será muito maior na terça.
Para o Delegado Humberto
Teófilo será possível, sim, mudar o resultado. Ele lembra
que 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.
“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”. O Jornal O
Hoje conversou com deputados
da base. Eles não acreditam
que o resultado irá mudar. Um
deles, inclusive, disse não lembrar de uma virada no segundo
turno. (Especial para O Hoje)

ORÇAMENTO 2023

Barbosa vê espaço para gastar R$ 136 bi a mais
O ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, Nelson
Barbosa, afirmou que o projeto do Orçamento de 2023
traz um valor “significativamente inferior” ao deste ano
para despesas.
As declarações de Nelson,
que integra o gabinete de
transição, foram dadas no
Centro Cultural do Banco do
Brasil (CCBB).
Para o ex-ministro, de acordo com relatórios de orçamento, o governo Jair Bolsonaro
(PL) deve gastar cerca de 19%
do PIB em 2022.
De acordo com Nelson,
para 2023, a proposta de
orçamento prevê um percentual menor, cerca de
17,6% do PIB.
A diferença entre os percentuais significa um “espaço”
de até R$ 136 bilhões nessa
proporção gasto/PIB.
“Significa que, caso você
adicionar até R$ 136 bilhões em gastos no orçamento do ano que vem, em
termos do tamanho da economia, não será expansão

Antonio Cruz/ABr

fiscal. O gasto será igual
ao efetivamente feito no
último ano do governo Bol-

sonaro”, disse Nelson Barbosa. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

As declarações de Nelson, que integra
o gabinete de transição, foram dadas
no Centro Cultural Banco do Brasil

6

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

POLÍTICA

Agência Assembleia de Notícias

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

E nem começou

Apesar do desdém do presidente eleito Lula
da Silva, José Eduardo Cardozo, ex-ministro
da Justiça e ex-deputado federal, conseguiu
emplacar dois nomes na equipe de transição
no GT de Justiça e Segurança Pública. Seu
atual sócio Gabriel Sampaio, ex-secretário de
Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça,
e Marivaldo Pereira, ex-secretário executivo
do Ministério da Justiça já circulam pelo CCBB.
Mas os nomes causaram ciumeira dentro do
PT. E o Governo nem começou...

Encontro vai debater os benefícios no tratamento de doenças

Alego sedia
audiência para
debater benefícios
da cannabis
terapêutica
A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) promove
na próxima quarta-feira (23) uma Audiência Pública
para debater os benefícios da cannabis terapêutica no
tratamento de doenças. A audiência foi solicitada pela
Associação SouCannabis e também abordará os avanços
científicos, jurídicos, legislativos, econômicos e regulatórios dos medicamentos à base de cannabidiol (CBD).
O evento foi intermediado pelo vereador Lucas Kitão
(PSD), apoiador antigo da causa. Na Câmara Municipal,
o vereador foi autor da Lei nº 10.611 de 2021, que dispõe
sobre a distribuição gratuita de medicamentos prescritos
à base de cannabis medicinal pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) de Goiânia. Kitão também propôs a inclusão
do dia 27 de novembro como Dia da Cannabis Medicinal
em Goiânia e o projeto de lei nº 848/2021, que trata do
incentivo às pesquisas com cannabis terapêutica.
O evento ainda terá o apoio da Associação Ágape
Medicinal, do Instituto Arandu, da Associação Curando
Ivo e do deputado estadual Lucas Calil (MDB), que requisitou o espaço na Alego. Eles atenderam ao pedido
da associação, para realização do evento.
‘’Será uma oportunidade para debater os benefícios
da cannabis terapêutica e a importância desse medicamento que salva vidas. Há diversas doenças que são
tratadas com medicamentos prescritos à base de cannabis, desde transtornos do espectro autista até a depressão, a ansiedade e a esclerose múltipla, resultando
na melhora da qualidade de vida desses pacientes, por
isso é preciso acabar com esse preconceito”, avalia
Kitão. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

Troca na ABIN
Passaporte & programa

O caso da “guru” Kat Torres, denunciada por tráfico humano para
prostituição de duas brasileiras nos
Estados Unidos, está longe de ser o
único. O Ministério Público do Trabalho
vai fechar 2022 com o maior número
de denúncias para este tipo de crime
dos últimos seis anos. Até semana passada, o MPT registrou 251 acusações
de tráfico de pessoas no território nacional e enviadas para outros países,
para trabalho análogo à escravidão e
prostituição. São Paulo, Minas Gerais
e Santa Catarina são os Estados que
mais concentram denúncias, com 70,
31 e 22 acusações respectivamente.
Em 2017, o MPT contou 148 denúncias
no Brasil; em 2018 o número subiu
para 156; em 2019 saltou para 171;
em 2020 houve uma redução para 124
casos – o número voltou a crescer em
2021, com 225 registros.

Ocaso no Mercosul

O descrédito das relações internacionais do Governo Bolsonaro resvalou nas atividades similares do
Congresso Nacional. Desde maio deste ano a Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul não se
reúne no Senado. A última reunião
foi no plenário 7 da Ala Alexandre
Costa, e nada deliberou. É um desafio
para o novo Governo.

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro
Ciro Nogueira, da Casa Civil, trocaram no
último dia 9 de novembro o diretor da Agência
Brasileira de Inteligência. No D.O. da União
não consta os nomes do exonerado e de quem
assumiu, mas o site da Agência informa que o
diretor era Victor Carneiro, um capitão do
Exército que assumiu a ABIN em abril deste ano,
após a saída do delegado Alexandre Ramagem.

Caso Martins

Lembram do assessor do presidente Bolsonaro
suspeito de ter feito gesto antissemita na CPI da
Covid em março de 2021? A defesa de Filipe
Martins, composta pelos advogados João Manssur
e Rodrigo Bonametti, informa que algumas ações
cíveis movidas por ele contra quem o acusou
foram julgadas procedentes em 1ª instância, e
foram interpostos recursos junto aos respectivos
tribunais para majorar as indenizações arbitradas. No âmbito penal, Martins foi absolvido
em 1ª instância e aguarda a manutenção do julgado perante a instância superior.

Falcon de Neymar

O jatinho Falcon 900 prefixo PS-NJR, o novo
avião do jogador Neymar Jr, custou estupendos
R$ 250 milhões e ele iniciou seu processo de
nacionalização na ANAC, avisa a agência à reportagem. Só em impostos deverá pagar 6%
de IPI (parcelados) sobre o valor da compra.
Numa “nacionalização” em parte, ele paga
esse índice (recebe o aval para operar no
Brasil por tempo determinado). Mas o imposto
pode chegar até 18% sobre o valor do avião se
ele nacionalizar o aparelho para ficar no
Brasil. (Especial para O Hoje)

Presidente da Câmara
defende orçamento secreto
Marcelo Camargo/ABr

Para Lira,
Congresso deve
poder decidir
sobre a aplicação
de recursos
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira,
defendeu, na última segundafeira (21) o chamado orçamento secreto – as emendas
de relator-geral à Lei Orçamentária Anual. As emendas
vêm sendo criticadas por extrapolarem a função original
de fazer ajustes ao Orçamento
e por serem usadas para fazer
alterações substanciais, sem
ampla discussão, na utilização
dos recursos públicos.
“O orçamento mal fadado
a que chamam de secreto é
municipalista, é amplo, é democrático”, disse o presidente
da Câmara, em palestra proferida na Associação Brasileira
de Atacadistas e Distribuidores
de Produtos Industrializados.
Segundo Lira, o orçamento
controlado pelo Congresso
permite mais capilaridade e
precisão na aplicação dos recursos do que aquele que fica
a cargo exclusivo do governo
federal. “Essa escolha [de
onde aplicar os recursos] é
aleatória, é pela pressão do
parlamentar, que, muitas ve-

poder de decisão sobre o Orçamento como também amplie a atuação sobre as políticas públicas. “É errado retroceder. Nós avançamos um
pouco nas prerrogativas que,
ao longo dos anos, nós abrimos mão. Nossa luta, em Brasília, é para que essas prerrogativas permaneçam, cresçam
para que se chegue ao limite
do constitucional”, enfatizou.
Na opinião dele, deveria
ser aberto, inclusive, um debate sobre a redução da importância da Presidência da
República com adoção de um
regime semiparlamentarista.
"Defendo também que o Brasil
deveria discutir, com muita
clareza, sem pressão eleitoral,
a mudança do sistema para
um semipresidencialismo. Não
seria para 2022, não será para
2026, quem sabe para 2030.”

Presidente eleito

zes, tinha que ficar 5 ou 6
horas na antessala de um ministro com uma pasta debaixo
do braço”, disse.
O presidente da Câmara
rebateu ainda as críticas de
que o sistema foi usado para
melhorar a relação do governo
federal com o Congresso. “Essa
democratização foi feita e deram a impressão de que esse
orçamento era para privilegiar
o governo de agora, quando

“O orçamento mal
fadado a que
chamam de secreto
é municipalista,
é amplo,
é democrático”,
disse Arthur Lira

não [é verdade]. Qualquer governo quer o orçamento para
si. Mas no mundo todo e no
Brasil não será diferente. O
Orçamento é fruto de discussão, de votação, de remanejamento, de fiscalização, do Poder Legislativo. O Poder Executivo então somente tem que
executar”, acrescentou.
Lira defendeu ainda que,
nos próximos anos, o Congresso não só mantenha esse

Em agosto, o petista Luiz
Inácio Lula da Silva, eleito no
último dia 30 de outubro para
a presidência, disse que trabalharia por um acordo com
a Câmara dos Deputados para
pôr fim ao chamado “orçamento secreto”. O “orçamento
secreto” é o nome dado às
emendas de relator, cuja transparência é questionada tanto
no Supremo Tribunal Federal
(STF), quanto no Tribunal de
Contas da União. (Agência Câmara de Notícias)
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PassEio inglês
Fifa

Pelo Grupo B,
Inglaterra
massacra o Irã;
Estados Unidos e
País de Gales ficam
no empate
Breno Modesto
O segundo dia da Copa do
Mundo de 2022 começou com
direito a goleada. Em jogo
disputado no Khalifa International Stadium, na cidade
de Doha, a Inglaterra não tomou conhecimento do Irã e
venceu por 6 a 2. O destaque
ficou por conta do atacante
Bukayo Saka, do Arsenal, que
marcou duas vezes. Bellingham, Sterling, Rashford e
Grealish fizeram os outros
quatro dos ingleses, enquanto
que Taremi marcou os dois
gols dos iranianos.

O jogo

Como era esperado, a Inglaterra, uma das favoritas
ao título, começou a Copa do
Mundo vencendo o Irã. Mas
os ingleses demoraram a engrenar. O primeiro gol da partida saiu apenas aos 35 minutos do primeiro tempo,
quando Shaw cruzou e Bellingham, de cabeça, mandou
para o fundo das redes.
Ainda no primeiro tempo,
saíram o segundo e o terceiro.
Na marca de 42 minutos,
Shaw cobrou escanteio, Maguire ajeitou de cabeça e Saka,
da marca do pênalti, mandou
no ângulo de Beiranvand, que

O atacante Rashford (11) marcou um dos seis gols da Inglaterra na goleada de 6 a 2 contra o Irã
até tentou, mas não conseguiu
evitar o gol inglês. Três minutos depois, Kane cruzou na
área e Sterling, de primeira,
estufou as redes iranianas.
No segundo tempo, saíram
mais cinco gols. Dos pés de
Saka, veio o quarto dos ingleses, aos 16. Três minutos mais
tarde, Taremi diminuiu para
o Irã. Mas a Inglaterra não tirou o pé e, na marca de 25 minutos, Rashford fez o quinto.
Nos minutos finais, Grealish
anotou o sexto e Taremi fez
mais um para os iranianos.

COPA DO MUNDO

Estados Unidos
1x1 País de Gales

No jogo que fechou o segundo dia e a primeira rodada
do Grupo B, Estados Unidos e
País de Gales empataram em
1 a 1. A partida, que aconteceu
no Ahmed bin Ali Stadium, na
cidade de Al Rayyan, teve dois
tempos muito diferentes. No
primeiro, os americanos tiveram o controle da posse de
bola e conseguiram abrir o
placar. Já no segundo, os galeses foram melhores, o que resultou no empate.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Pulisic deu
um belo lançamento rasteiro para Weah, que invadiu
a área e tocou na saída do
goleiro Hennessey, marcando o primeiro gol do jogo.
Na etapa complementar,
Zimmerman derrubou Bale
na área e o árbitro catari
assinalou a penalidade máxima. O próprio camisa 11
foi para a cobrança e mandou uma paulada no canto
esquerdo de Turner, que até
foi no canto certo, mas não

conseguiu fazer a defesa.

Próximos jogos

A próxima rodada do Grupo B será disputada na próxima sexta-feira (25). Logo às
7h (de Brasília), no Ahmed bin
Ali Stadium, em Al Rayyan, o
País de Gales, terceiro colocado
do grupo, enfrenta o Irã, que
é o lanterna. Às 16h (de Brasília), é a vez de Inglaterra e Estados Unidos duelarem. O confronto acontece no Al Bayt Stadium, na cidade de Al Khor.
(Especial para O Hoje)

COPA DO MUNDO

AFA

Com gols no
ﬁm, Holanda
vence Senegal
Fechando a primeira
rodada do Grupo A da
Copa do Mundo, a Holanda derrotou Senegal e assumiu a ponta da chave.
Com gols de Cody Gakpo
e Davy Klaassen, os holandeses derrotaram os
senegales pelo placar de
2 a 0, mesmo resultado
da vitória do Equador em
cima do Catar, no domingo (20), na abertura da
competição e do grupo.

O jogo

Favorita à liderança do
Grupo A da Copa do Mundo, a Holanda teve uma
certa dificuldade para estrear com vitória no Mundial. Mesmo sem seu principal jogador, Senegal equilibrou a partida com os
holandeses, principalmente no primeiro tempo, onde
cada equipe teve 50% de
posse de bola.
A primeira chegada perigosa do confronto aconteceu aos oito minutos,
quando a defesa holandesa
saiu jogando errado. De
costas para o gol, Ismaila
Sarr recebeu na entrada
da área, girou e mandou
por cima da meta defendida pelo goleiro Noppert,
que fez sua estreia com a
camisa da Holanda. A resposta da Laranja Mecânica
veio oito minutos mais tarde, quando Gakpo levantou na área e Blind, de cabeça, mandou à direita do
gol de Mendy.
No segundo tempo,

quando o jogo caminhava
para o final, os holandeses
abriram o marcador. Na
marca de 38 minutos, De
Jong, da intermediária, levantou na área e viu Gakpo
se antecipar ao goleiro
Mendy e cabecear para o
fundo das redes senegalesas. Dois minutos após o
gol, Senegal quase empatou
com Papa Gueye, que chutou no cantinho e obrigou
Noppert a se esticar todo
para evitar o empate.
No último minuto da
partida, veio o segundo.
Mesmo marcado pelo zagueiro Koulibaly, Memphis Depay arrancou pela
ponta direita, cortou para
o meio e chutou rasteiro.
O goleiro Mendy não conseguiu segurar a bola e
deu rebote para Klaassen,
que chegou estufando as
redes e decretando o resultado final em Doha.

Próxima rodada

As seleções do Grupo
A voltam a campo já na
próxima sexta-feira (25).
Às 10h (de Brasília), Catar
e Senegal, que estrearam
perdendo por 2 a 0, duelam no Al Thumama Stadium, em Doha. Na sequência, às 13h (de Brasília), é a vez de Holanda e
Equador brigarem pela
ponta da chave. Europeus
e sul-americanos também
jogarão em Doha, mas no
Khalifa International Stadium. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Lionel Messi se tornará o quinto jogador a disputar cinco edições de Copa do Mundo

Terceiro dia do Mundial
tem estreia de Messi
O terceiro dia da Copa do
Mundo de 2022 será histórico
para um jogador. Ao entrar em
campo com a Argentina, Lionel
Messi entrará para um seleto
grupo que conta com apenas
quatro jogadores. O argentino
se igualará aos mexicanos Antonio Carbajal (1950-1962) e
Rafael Márquez (2002-18), ao
alemão Lothar Matthäus (198298) e ao italiano Gianluigi Buffon (1998-2014) com cinco presenças no torneio.
Pela frente, os sul-americanos, que são apontados como
um dos favoritos ao título,
terão a Arábia Saudita, que é
considerada como a quarta
força do grupo. O duelo acontece às 7h (de Brasília), no Lusail Stadium, na cidade de Lusail. Diferentemente das últimas edições da competição, a

Argentina chega para o Mundial com uma confiança que
há anos não se via. Isso porque
os comandados do técnico Lionel Scaloni conquistaram a
Copa América, diante do Brasil,
e a Finalíssima, contra a Itália.
Do lado dos sauditas, o técnico
francês Hervé Renard garante
que seus comandados não foram ao Catar apenas a passeio.

México x Polônia

Fechando o grupo, México
e Polônia se enfrentam no Stadium 974, em Doha, às 13h (de
Brasília). Assim como Lionel
Messi, os mexicanos Guillermo
Ochoa e Andrés Guardado também atingirão a marca de cinco
Copas do Mundo, igualando os
compatriotas Antonio Carbajal
e Rafael Márquez. Diferentemente do argentino, os coman-

dados de Tata Martino tentam
passar das oitavas de final de
um Mundial, algo que não
aconteceu nas últimas sete vezes em que o país da América
do Norte esteve no torneio.
No lado polonês, a expectativa é de passar da fase de
grupos, algo que não aconteceu
em 2018, na Rússia. A principal
arma da Polônia para a partida
e para a Copa do Mundo segue
sendo o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, que
ainda não balançou as redes
em uma edição de Mundial.
Além de Lewa, outro destaque
do time comandado pelo técnico Czesław Michniewicz é o
meia Zielinski, do Napoli, que
será o responsável por municiar o principal jogador do
time. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Sem Benzema, que foi cortado dias antes do Mundial, Giroud deve ser o titular do ataque francês

Estreia dos camPEõEs
Breno Modesto
Campeã em 2018, na Rússia, a França faz, nesta terçafeira (22), sua estreia na Copa
do Mundo do Catar. Às 16h
(de Brasília), a seleção comandada por Didier Deschamps
encara a Austrália, que chegou
ao Mundial depois de passar
pela repescagem. Candidata
ao título, a seleção francesa
desembarcou no Oriente Médio sem sete de seus jogadores. Por lesão, os franceses
perderam Benzema, Nkunku,
Kimpembe, Pogba, Kanté,
Maignan e Kamara.
Mesmo com um número
alto de desfalques, a França
segue sendo uma das favoritas

Atual campeã, França faz sua
estreia na Copa do Mundo

à conquista da Copa do Mundo.
Apesar de não ter Benzema,
eleito, recentemente, como o
melhor jogador do Mundo, a
seleção francesa mantém o
ataque formado por Griezmann, Giroud e Mbappé, que
foi campeão em 2018. O camisa
9, inclusive, vive a expectativa
de ultrapassar Thierry Henry
na artilharia histórica do time
francês. Para isso, precisa de
três gols no Catar.
Do lado australiano, o pensamento é de dificultar a vida
francesa, como aconteceu na

Copa passada, quando as equipes também se enfrentaram
na fase de grupos. Na ocasião,
a França venceu por 2 a 1,
num duelo equilibrado. Para
o atacante Matthew Leckie, a
partida deve servir como inspiração para os dias atuais.

Dinamarca x Tunísia

Abrindo a disputa no Grupo
D, Dinamarca e Tunísia se enfrentarão às 10h (de Brasília),
no Education City Stadium, em
Doha. Depois de chegar à semifinal da última Eurocopa,

os dinamarqueses chegam à
Copa do Mundo com a expectativa elevada para fazer uma
grande campanha também no
Catar. Já os tunisianos, que estão em sua sexta edição de
Mundial, buscam um feito inédito. Passar da fase de grupos.
E, por falar em Eurocopa,
a Copa do Mundo do Catar
marca a vitória da superação
de um jogador dinamarquês.
Após sofrer um infarto durante
a Euro de 2021, o meia Christian Eriksen, de 30 anos, do
Manchester United, conseguiu

se recuperar do enorme drama
sofrido no ano passado e tenta
fazer a diferença em sua terceira aparição no torneio.
Outro fato que torna a Dinamarca como uma das favoritas para se classificar para
as oitavas de final é o fato da
seleção comandada pelo técnico Kasper Hjulmand ter feito
uma campanha perfeita nas
eliminatórias. Em oito jogos,
foram oito vitórias. Além disso,
a equipe conta com jogadores
experientes no futebol europeu, como o goleiro Schmeichel, do Nice, da França, e os
zagueiros Kjaer, do Milan, da
Itália, e Christensen, do Barcelona, da Espanha. (Especial
para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

CIDADES

n

9

Cerca de 300 pessoas em situação de vulnerabilidade social poderão ser ajudadas durante o projeto “Dignidade na Rua”. População de rua em Goiânia chegou a 1,8 mil

Programa cadastra pessoas em
situação de rua para benefícios
Registros auxiliam moradores a requerer aposentadoria, além de ajudar na busca por emprego
Sabrina Vilela
O projeto "Dignidade na
Rua" começou nesta terça-feira (22) em sua 4ª edição no
Cepal do Setor Sul, em Goiânia. Os atendimentos acontecem das 14h às 20h. A ação
é promovida pelo Governo
de Goiás por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds).
Um dos destaques da edição é que pessoas em situação
de rua poderão requerer benefícios e aposentadoria pelo
INSS e solucionar demandas
junto à Caixa Econômica Federal. Além dos atendimentos
nas áreas de saúde, emissão
de documentos e distribuição
de refeições.
Dados da Seds de 2021,
mostram que desde o início
da pandemia, a população
em situação de rua da capital
goiana sofreu aumento de
pelo menos 50%, passando
de 1,2 mil para 1,8 mil.
Segundo a superintendente de Direitos Humanos da
Seds, Ana Luísa Freire, o principal objetivo é levar às pessoas em situação de rua oportunidades. Por isso, ela oferece inúmeros serviços que
garantem empregabilidade,
tratamento de saúde, atendimentos jurídicos (por meio
da parceria com Tribunal de
Justiça e Defensoria Pública).
"É um trabalho feito com
atenção, cada pessoa é ouvida
e atendida conforme sua necessidade. Desde alimentação,
banho ao encaminhamento
para o trabalho. Gosto de ressaltar que o nome Dignidade
na Rua foi escolhido por uma
pessoa que foi auxiliada nas
ações da Seds. Ela definiu o
resultado como acesso à dignidade", ressalta.

Serviços oferecidos

Também estará disponível
para a população de rua almoço, lanche e jantar; banho;
roupas; medicamentos e va-

Estudo aponta que a população em situação de rua cresceu 50% desde 2021 e chegou a 1,8 mil

Atendimentos disponíveis
2 Segunda via de certidões de nasci-

2 Acesso a medicamentos e agenda-

mento, casamento e óbito (Seds);

mento de consultas médicas e ci-

2 Emissão de documento de identidade

(Polícia Técnico-Científica);

rurgias (DPU);
2 Acordo e ações do programa de be-

2 Vagas de emprego e cursos (Secre-

com deficiência e pessoa idosa (JFGO

2 Assistência jurídica e retificação de

cação de Desaparecidos – PLID
(MPGO);
2 Audiências cíveis e de família (OAB-GO);
2 Programa Pai Presente (TJ-GO);

cinas. O evento que tem a expectativa de receber cerca de
300 pessoas em situação de
vulnerabilidade social contará com apresentações artísticas e culturais.
Secretário da Seds, Wellington Matos destaca as conquistas das últimas três edições da medida. “A cada evento, temos novos parceiros e
novos serviços, demonstrando que a realidade da população de rua é uma questão

2 Distribuição de roupas (Seds);
2

Vacinas (Secretaria Municipal de

2

Testes rápidos de IST’s (Secretaria

Saúde);

- apoio CNJ)

Estadual da Saúde);

2 Demandas junto à Caixa Econômica

2 Programa de Localização e Identifi-

2 Consultório de rua (Secretaria Mu-

Federal (DPU);
2

Demandas junto à Justiça Federal
do Estado (TJ-GO);

nefícios do INSS/BPC LOAS: pessoa

taria da Retomada);
nome (DPE);

2

Banho solidário (ONG Banho solidário - Paróquia N. S. Aparecida e
Santa Edwirges);

2 Corte de cabelo (Seds);

realidade da
{{ Apopulação
de
rua é uma questão
que diz respeito a
todos e, quando
todos se unem, os
resultados são
evidentes”

Wellington Matos

nicipal da Saúde);
2

Entrega de preservativos e absorventes (SMDHPA);

2 Distribuição de lanches e marmitas

(OVG, Tio Cleobaldo e Ceasa)

que diz respeito a todos e,
quando todos se unem, os resultados são evidentes”.
Para que a pessoa em situação de rua consiga fazer a
requisição de benefícios e aposentadoria pelo INSS e solucionar demandas junto à Caixa Econômica Federal, a Seds
fará o encaminhamento para
casas abrigo, que garantem a
essas pessoas um endereço
fixo. "É um recurso utilizado
também na fase de transição,

das pessoas que vão passar
por cursos profissionalizantes
e entrevistas de emprego",
afirma a superintendente de
Direitos Humanos da Seds,
Ana Luísa Freire.
Ao todo serão oferecidos
20 serviços para os participantes. Entre eles, emissão
de documentos; encaminhamento para vagas de emprego; testes de HIV e sífilis; retificação de prenome e gênero; e reconhecimento de paternidade, por meio do programa Pai Presente, do Tribunal de Justiça de Goiás.
A pasta será responsável
também pela emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito,
além de corte de cabelo. Já
para quem for fazer a carteira
de identidade pela primeira
vez receberá atendimento
pela Polícia Técnico-Científica.
Também serão oferecidos
para a população oportunidade de ir para a Casa da Acolhida, na capital, e para comunidades terapêuticas que
oferecem tratamento para dependência de álcool e drogas.
De acordo com Freira, cerca de 600 pessoas foram atendidas nas edições anteriores.
"Atendemos aproximadamente 200 pessoas por edição. E
temos também um trabalho
contínuo, feito diariamente
nas ruas da Capital", afirma.
No que se refere a tentativa
de tirar essa parcela da população das ruas, ela declara
ainda que o intuito é atender
a demanda individual de cada
pessoa porque cada caso exige medidas específicas.
"Algumas pessoas precisam de tratamento de saúde,
outras de emprego, atendimento psicológico, jurídico.
Por isso a importância da escuta, do trabalho individual.
Estar na rua é sempre consequência de outros problemas
que precisam ser atendidos
com prioridade", conclui. (Especial para O Hoje)
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STJ decide sobre exame de
DNA de suposto pai já falecido
Goiânia compensa perdas de árvores para construir o BRT

Projeto planta 50
mil mudas típicas
do cerrado e 200
mudas de pequi
Alexandre Paes
Na próxima terça-feira (29), a Agência Municipal do
Meio Ambiente (Amma) vai realizar o plantio de 200
mudas de pequizeiro no Setor Grajaú. Além dessas,
serão plantadas, ainda, com a ajuda da população, 50
mil árvores de espécies típicas do cerrado na capital.
Parte das mudas serão distribuídas no Parque Cascavel,
Reserva Ambiental Três Marias, Parque Macambira
Anicuns, Bosque dos Anjos, Residencial Vale do Araguaia,
Residencial Eldorado Oeste e na APP Vargem Bonita.
No último Censo Demográfico (2010), o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mapeou as
taxas de arborização em vias públicas nas cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes.
Cada vez mais a preservação de áreas verdes dentro
dos perímetros urbanos vem ganhando importância.
“A arborização das cidades incide diretamente na temperatura sentida pelos habitantes, e a manutenção de
matas ciliares e de maiores porções de terra não cimentada ajuda no escoamento das águas, impedindo
enchentes”, destacou Ormando José Pires Júnior, Superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento.
Além do nível de arborização, a taxa de área verde
por habitante influencia na qualidade de vida, por dar
opções de lazer sustentável aos moradores e ajudar na
diminuição da poluição e do calor. “Plantamos e incentivamos a população a plantar, porque as árvores são
uma responsabilidade de todos, gerando oxigênio, controlando a temperatura da cidade, garantindo a infiltração de água no solo, sombra, e todos os benefícios
como moradia para a fauna”, explicou.

Plantio de 200 mudas de pequi

Nativo do Cerrado brasileiro, a Caryocar brasiliense,
nome científico do pequi, deve ser plantada em terreno
apropriado e com características particulares para receber
seu porte, como locais ensolarados de solos vermelhos e
arenosos, com rápida drenagem da água das chuvas. As
mudas são resistentes a períodos de seca de até seis meses.
O plantio de pequizeiros foi possível graças ao cultivo
de mil mudas, neste ano, pela Amma. Os frutos serão
plantados pela prefeitura em parques e Áreas de Preservação
Permanente (APP) da capital. “Cultivo é ato de preservação
ambiental do nosso Cerrado. Mudas estão robustas, no
momento certo de serem plantadas”, observa o presidente
da Amma, Luan Alves. Segundo ele, é a primeira vez que a
administração municipal produz mudas de pequi.
“Apesar de Goiás ser considerado a terra do pequi, a
capital possui poucos pequizeiros”, observa. De acordo
com o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia
(PDAU), de 2007, a cidade possuía apenas sete árvores
da espécie, por amostragem. Em 2016, a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e sancionou a lei que determina
o cultivo da espécie de pequi nativa do Cerrado.
“Se vai dar pequi, todos querem, certo? Mas, é importante lembrar que as mudas são novinhas e até começarem a dar frutos levam um tempo de seis a sete
anos”, explica o servidor da Amma responsável pela
produção das mudas, Lázaro Siqueira.
Luan Alves ressalta que a técnica para produção
das mudas é difícil, e exige capacidade técnica. “O processo requer técnicas rudimentares, inclusive com o
uso de ‘betoneira’ para as escarificações, quando se
faz as ranhuras dos caroços de pequi, que precisam
ser secados para a produção das mudas”, explica.
“É preciso valorizar esse fruto e garantir que as
novas gerações conheçam essa árvore. O pequi é um
símbolo do nosso estado, mas quase não conseguimos
achar exemplares em locais públicos da capital. A produção e o cultivo, por parte da Amma, podem mudar
essa realidade na cidade”, afirma a gerente de Arborização da Amma, Alessandra de Castro.

Arborização urbana melhora clima

Em climas mais quentes, as regiões que possuem muitas
árvores acabam tendo uma temperatura menor, pois a
umidade contribui para amenizar a temperatura. “As árvores
melhoram a umidade de onde elas estão. Uma casa que
tem um sombreamento (de uma árvore), mesmo que parcial,
vai aquecer bem menos que uma casa que fica exposta o
dia inteiro ao sol”, explica o ambientalista e especialista em
Planejamento Urbano e Ambiental, Gérson Neto.
O ambientalista explica que os parques urbanos
ajudam a melhorar o clima da cidade, porque as
folhas das árvores captam energia do sol para transformar essa energia, pela fotossíntese, em alimento.
(Especial para O Hoje)

A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu que, em uma investigação de paternidade post mortem, haverá
a exumação do corpo do suposto pai para
exame de DNA. "Em um juízo de ponderação
dos interesses envolvidos, notadamente entre a tutela jurídica post mortem da personalidade humana, do respeito ao corpo humano e à sua memória, que possuem, efetivamente, resguardo constitucional, e o direito fundamental do autor à sua identidade
biológica, este deve prevalecer" – declarou
o relator do caso, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino. A ação de investigação de paternidade post mortem foi ajuizada por um
homem com mais de 40 anos, após receber
informações sobre quem seria seu pai biológico. Diante da negativa dos parentes do
investigado em fornecer material genético

para a realização de exame indireto, o tribunal estadual considerou imprescindível
à solução do caso a exumação dos restos
mortais, para serem periciados. Ao negar provimento ao recurso, Sanseverino afirmou
que a decisão do tribunal local está em consonância com o entendimento do STJ em
vários julgados. Segundo ele, não há flagrante
ilegalidade, ato abusivo ou teratologia na
ordem judicial de exumação dos restos mortais do investigado para exame de comprovação de paternidade. O relator lembrou
que, conforme a jurisprudência do STJ, o
magistrado responsável pela ação de investigação de paternidade não deve medir esforços na produção de provas, pois saber a
filiação é um direito personalíssimo, fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Novas regras
para agrotóxicos
A Comissão de Agricultura (CRA) faz hoje (22) a
terceira audiência pública
sobre o projeto de lei que
sugere novas regras para
o uso de agrotóxicos no
país (PL 1.459/2022). O debate está marcado para
as 8h. A audiência pública
deve receber Marcos Orel-

lana, relator especial da
Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre gestão e descarte de substâncias e resíduos perigosos; e Carlos Goulart,
diretor do Departamento
de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura.

Deficiência e aprendizado
A Comissão de Defesa
dos Direitos das Pessoas
com Deficiência da Câmara dos Deputados rejeitou proposta que traz
medidas para garantir o
aprendizado de alunos
com deficiência. O colegiado entendeu que o
Projeto de Lei 1463/22
já está contemplado na
legislação vigente. O lem-

brou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece que a educação
especial, modalidade oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

STF inicia audiência
pública sobre
população em
situação de
rua no Brasil
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), presidiu a audiência pública
sobre as condições de vida das
pessoas em situação de rua no
Brasil. “Todos sabemos que o
tema é extremamente complexo.
A questão é trazer subsídios e
construir a possibilidade de medidas concretas, levando a cada
ente federativo, no âmbito de
suas competências, propostas de
possível execução”, afirmou.

TRF1 nega transferência de preso
de alta periculosidade para Goiás
A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) negou o pedido de
um réu que cumpre pena na Penitenciária
Federal de Porto Velho, em Rondônia, para
retornar ao sistema penitenciário de Goiás.
O acusado foi preso durante operação policial realizada em Anápolis/GO que teria
revelado a existência de um grupo de extermínio, com atuação no município, formado por policiais. O relator, juiz federal
convocado Pablo Zuniga Dourado, ao ana-

lisar os documentos no recurso, entendeu
que “a permanência do recorrente em estabelecimento penal federal em Porto Velho/RO se justifica no interesse da segurança pública por se tratar de preso de
alta periculosidade, tendo em vista sua
atuação em movimentos de subversão da
ordem em estabelecimentos prisionais nos
quais cumpriu pena, permanecendo, inclusive, sua ligação com integrantes da
organização criminosa CV”.

RÁPIDAS

t

2 Sem tratamento diferenciado - Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu
o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão especial para pessoas com curso
superior. O caso estava sendo analisado em Plenário Virtual. (Especial para O Hoje)

Grupo se manifesta após Justiça

suspender reserva de vagas em concurso
Após a suspensão de uma
reserva de vagas de professores por meio de cotas raciais, alunos e grupos ligados
aos direitos da população negra se manifestaram contra
uma decisão judicial. A vaga
do concurso público na Universidade Federal de Goiás
(UFG) foi suspensa pelo juiz
Urbano Lela Berquó Neto, da
8ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Goiânia,
que acatou um pedido feito
por um outro candidato. “Vai
fazer um ano que fui aprovada em um concurso da UFG,
mas não pude assumir porque
um candidato branco questionou a reserva de vaga para
cotas raciais e o juiz de Goiás

acatou o pedido dele. O edital
já apontava que a vaga era
destinada para pessoas pretas
e pardas”, disse a professora.
Gabriela Marques Gonçalves ficou em terceiro lugar
entre os cinco candidatos aprovados para o processo, mas a
vaga, no entanto, segundo o
edital, era reservada a candidatos negros. Como ela era a
única negra entre os cinco primeiros, foi declarada vencedora e nomeada pela UFG.
O candidato que atingiu a
maior pontuação, Rodrigo Gabrioti de Lima, ingressou com
uma ação na Justiça Federal
para suspender a nomeação
da professora. Em 8 de setembro, deste ano, cerca de

6 meses após o ingresso contra a nomeação, o juiz mandou suspender o ato administrativo que declarou a reserva de cotas e a Universidade foi obrigada a publicar
a nomeação do autor da ação.
No edital objeto da disputa,
havia ao todo três vagas para
pessoas negras. Elas eram para
Telejornalismo e Audiovisual e
também para História das Relações Internacionais e Patrimônio e para Enfermagem Fundamental e Clínica. Para pessoas
com deficiência eram duas. Elas
foram para as áreas de Projetos
de Sistemas Mecânicos e Cerâmica/Subárea: Escultura Contemporânea. (Raphael Bezerra,
especial para O Hoje)
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Agricultura familiar ﬁca de fora
da cobrança feita no Fundeinfra
Taxação do
agro não inclui
agricultores de
produção familiar,
que ficam excluídos,
seja pelos produtos
cultivados ou
pela operação de
venda direta ao
consumidor final
Vinícius Marques
De acordo com o último
censo agropecuário, de 2017,
Goiás possui 95.600 estabelecimentos rurais, o que corresponde a 62,9% do total,
com movimentação de R$ 4
bilhões em valor em produção. Entre os principais produtos da agricultura familiar
estão: produção de leite e derivados, fruticultura, horticultura, grãos e mandioca. Esses itens estão isentos da contribuição ao Fundeinfra, com
exceção do milho, que representa cerca de 3% da produção da agricultura familiar e
continua isenta pelo critério
de venda direta ao consumidor final (feiras livres).
Entre os critérios já divulgados pelo Governo de Goiás
para a regulamentação do Fundo de Infraestrutura do Estado
(Fundeinfra), cujos projetos
de implementação estão em
apreciação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), está
definido que a agricultura familiar não terá incidência de
contribuição, seja pelos pro-

O Fundeinfra terá contribuição de no máximo 1,65% sobre a venda de alguns produtos como milho, soja, cana de açúcar e exportação de carnes
dutos cultivados ou pela operação de venda direta ao consumidor final. Outra regra que
exclui a agricultura familiar
do Fundeinfra é a não incidência da contribuição na venda para alimentação escolar,
já isenta também de ICMS.
“A maior parte dos produtos cultivados pelo agricultor
familiar não compõe os itens
que são passíveis de contribuírem ao Fundeinfra. E no
caso de algum produto ser
elencado para contribuição,
a operação que o agricultor
familiar normalmente pratica, que é a venda direta ao
consumidor final, a venda em
feira, não está contemplada
pela incidência da contribui-

ção”, explica o secretário-geral de Governo, Adriano da
Rocha Lima.
O Estado de Goiás já contempla com isenção de ICMS
a venda do agricultor familiar
para a merenda escolar, tanto
para a Secretaria de Estado da
Educação como para as secretarias municipais e escolas da
educação básica pertencentes
a essas redes de ensino.

Sobre o Fundeinfra

Os projetos que instituem
o fundo ganharam aprovação
dos deputados estaduais em
primeira votação, na última
quinta-feira (17/11), e devem
entrar em segunda e última
votação nesta terça-feira

(22/11). Pela proposta do Executivo, o Fundeinfra terá contribuição de no máximo
1,65% sobre a venda de alguns produtos como milho,
soja, cana de açúcar, exportação de carnes e minérios.
A contribuição é optativa
e condicionante para acesso a
benefícios fiscais concedidos
pelo Estado. A estimativa do
Governo de Goiás é arrecadar
por ano, por meio do Fundeinfra, aproximadamente R$ 1
bilhão, compensando parte da
perda de arrecadação motivada pela redução da alíquota
de ICMS na comercialização
de combustíveis, energia elétrica e de outros, com impacto
negativo previsto de R$ 5 bi-

lhões para o Tesouro Estadual
em 2023. Todo esse recurso
vai para investimentos em infraestrutura, especialmente
rodovias, atendendo demanda
do próprio setor rural.
A proposta do Executivo
Estadual institui, ainda, uma
gestão responsável para o
Fundeinfra e, consequentemente, para os recursos captados por ele. O fundo terá
um Conselho Gestor composto
por representantes da gestão
pública estadual e da iniciativa privada, nomeados pelo
governador, com mandato de
12 meses e sem remuneração,
que vão definir e fiscalizar a
aplicação dos recursos. (Especial para O Hoje)

CORONAVÍRUS

Anvisa aprova venda de Paxlovid contra Covid-19
A venda do Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir), utilizado no tratamento da covid19, para farmácias e hospitais
particulares do país foi aprovada, ontem (21), em Brasília,
por unanimidade, pela diretoria colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa).
A decisão “levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado
em outros países com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos
e Canadá", informou a Anvisa,
em nota. O texto acrescenta
que "a medida também considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação
das novas subvariantes da
Ômicron e o aumento de casos
da doença no país”.
A agência autoriza o fornecimento do medicamento
para o mercado privado, com
a rotulagem e bula em português de Portugal e em espanhol. A agência também
aprovou a ampliação da validade do medicamento de 12
meses para 18 meses.
A venda em farmácias
deve ser feita sob prescrição
médica, com dispensa e orientação pelo farmacêutico ao
paciente sobre o uso correto
do medicamento. A autorização da Anvisa prevê ainda
que o fabricante deve manter
e priorizar o abastecimento
para o programa do Sistema
Único de Saúde (SUS).

pelo farmacêutico, que deve
informar ao usuário que o
remédio é de uso individual
e exclusivo ao paciente que
passou por avaliação médica
e que recebeu a prescrição.
Portanto, o Paxlovid não
deve ser usado por pessoas
sem a devida avaliação médica.
Cumpre ao farmacêutico também proceder as demais orientações quanto à posologia, ao
modo de uso e interações, ou
seja, informações quanto ao
uso correto do medicamento.

Restrições

Paxlovid não está autorizado para tratamento de pacientes que requerem hospitalização ou como profilaxia
Segundo a diretora relatora, Meiruze Freitas, a venda no mercado privado irá
aumentar a facilidade de
acesso ao tratamento da Covid-19, visto que o remédio
deve ser tomado dentro de
cinco dias após o início dos
sintomas da doença.
“O diagnóstico precoce e
o tratamento ambulatorial,
quando necessários, são importantes para evitar a progressão da doença para casos
graves”, afirmou a diretora.
Ela reiterou que o tratamento
não substitui a vacinação, que
“continua sendo a melhor estratégia para evitar a Covid19, as hospitalizações e os óbitos”, acrescentou Meiruze.

Sobre o remédio

O Paxlovid, usado no tratamento da covid-19, teve seu
uso emergencial aprovado no
Brasil em 30 de março deste
ano. Composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir
embalados e administrados
juntos, o medicamento é indicado para o tratamento da
doença em adultos que não
requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco
aumentado de progressão para
covid-19 grave. O medicamento é de uso adulto, com venda
sob prescrição médica.

e ritonavir embalados juntos,
que também devem ser administrados juntos. A posologia recomendada é de 300 mg
de nirmatrelvir (dois comprimidos de 150 mg) com 100
mg de ritonavir (um comprimido de 100 mg), todos tomados juntos por via oral, duas
vezes ao dia, durante cinco
dias. O medicamento deve ser
administrado, assim que possível, após o resultado positivo
do teste diagnóstico para o
Sars-CoV-2 e avaliação médica,
e no prazo de cinco dias após
o início dos sintomas.

Como usar

Orientação

O Paxlovid é composto por
comprimidos de nirmatrelvir

O medicamento deve ser
dispensado exclusivamente

Segundo a Anvisa, o Paxlovid não está autorizado para
tratamento de pacientes que requerem hospitalização devido
a manifestações graves ou críticas da Covid-19. Também não
está autorizado para profilaxia
pré ou pós-exposição para prevenção da infecção pelo novo
coronavírus. O remédio não
está autorizado para uso por
mais de cinco dias.
Além disso, como não há
dados do uso do Paxlovid em
mulheres grávidas, recomenda-se que seja evitada a gravidez durante o tratamento
com o medicamento e, como
medida preventiva, até sete
dias após o término do tratamento. O Paxlovid não é recomendado para pacientes
com insuficiência renal grave
ou com falha renal, uma vez
que a dose para essa população ainda não foi estabelecida. (Especial para O Hoje)
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ONU: Ucrânia escapou
por pouco de desastre
em usina nuclear

Autoridades curdas no nordeste da Síria afirmam que os ataques mataram mais de 20 pessoas

Turquia lança
ataques aéreos
na Síria e Iraque
após atentado
Ofensiva turca provocou mais de 20 mortes. Governo turco
culpa militantes curdos por ataque terrorista a Istambul

A Ucrânia escapou por
pouco de um desastre durante combates no fim
de semana que atingiram
a maior usina atômica da
Europa com uma barragem de projéteis. Alguns
caíram perto de reatores
e danificaram um local
de armazenamento de
lixo radioativo, disse o
órgão regulador nuclear
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Não ficou claro qual
foi o lado responsável
pelas explosões na Usina
Nuclear de Zaporizhzhia,
que está sob controle russo desde pouco depois
da invasão da Ucrânia,
em 24 de fevereiro.
Quem disparou contra
a usina estava correndo
“riscos enormes e jogando com a vida de muita
gente”, disse Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de
Energia Atômica (Aiea).
“Tivemos sorte de um
incidente nuclear potencialmente sério não ter
acontecido. Da próxima
vez, podemos não ter tan-

ta sorte”, disse Grossi na
noite desse domingo, em
comunicado que descreve a situação como “por
um triz”.
Os repetidos bombardeios perto da usina durante a guerra têm levantado preocupações
sobre um grave desastre
no país, que sofreu o pior
acidente nuclear do
mundo, o de Chernobyl
em 1986.
O chefe da agência estatal de energia nuclear
da Rússia, Rosatom, alertou nesta segunda-feira
que há risco de um acidente nuclear em Zaporizhzhia, após novos
bombardeios no fim de
semana, informou a
agência de notícias Tass.
Os níveis de radiação
permaneceram normais
e não houve relatos de
vítimas, disse a Aiea. Embora não tenha havido
impacto direto na segurança nuclear e nos sistemas de proteção, “o
bombardeio chegou perigosamente perto deles”,
declarou Grossi. (ABr)

HEBE DE BONAFINI
A Turquia anunciou neste
domingo (20) que lançou ataques aéreos contra bases curdas nos norte da Síria e do
Iraque que, segundo Ancara,
foram usadas para executar
atentados “terroristas” em
seu território.
A ofensiva, que recebeu o
nome “Operação Garra-Espada”, acontece após um ataque
terrorista no domingo passado no centro de Istambul, que
matou seis e deixou 81 pessoas feridas.
“Estamos começando a
Operação Garra-Espada”, disse o ministro da Defesa, Hulusi Akar, que coordenou a
ofensiva do centro de operações da Força Aérea com vários comandantes militares.
O ministério turco da Defesa informou que os bombardeios tiveram como alvos
as posições do Partido dos
Trabalhadores do Curdistão
(PKK) e das Unidades de Proteção Popular (YPG) curdas,
que Ancara considera uma
extensão do PKK.
A operação deixou pelo

menos 31 mortes, de acordo
com uma organização que
monitora a situação na Síria.
Os ataques aéreos aconteceram nas regiões do norte do
Iraque e da Síria. A ONG
OSDH também informou a
morte de um jornalista, Issam
Abdallah, correspondente na
Síria de uma agência de notícias curda, e de 40 feridos.
Já as autoridades curdas
no nordeste da Síria afirmam
os ataques mataram 29 pessoas, incluindo 11 civis, 15
combatentes alinhados com
o exército sírio, dois guardas
e um combatente curdo.
A Turquia culpa o PKK
pelo atentado de Istambul, o
mais violento em cinco anos
no país. Nenhum indivíduo
ou grupo reivindicou a autoria e tanto o PKK como as
YPG negaram qualquer envolvimento no ataque.
As forças curdas sírias também acusaram o presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan,
de buscar uma desculpa para
atacar o norte da Síria a fim
de obter apoio para as eleições

a serem realizadas em seu
país no ano que vem.
Após os bombardeios da
Turquia foram registrados
disparos de foguetes neste
domingo a partir da Síria. Os
projéteis atingiram um posto
de fronteira turco e feriram
pelo menos três integrantes
das forças de segurança, segundo a agência oficial turca
Anadolu, que acusou as YPG
pelo ataque.
Depois do atentado de Istambul, a polícia turca prendeu no subúrbio da cidade a
principal suspeita do atentado
de 13 de novembro, Alham
Albashir, uma síria que supostamente trabalhava para
militantes curdos.
“Chegou a hora do ajuste
de contas. Os bastardos devem prestar contas por seus
ataques pérfidos”, tuitou o
ministério da Defesa turco ao
lado de uma imagem de um
avião decolando para uma
operação noturna. “Os ninhos
de terror são destruídos por
ataques de precisão”, afirmou
outra mensagem no Twitter.

JAVA OCIDENTAL

Terremoto mata ao
menos 56 na Indonésia
Um terremoto de magnitude 5,6 matou ao menos 56
pessoas e deixou mais de 700
de feridos na ilha de Java, na
Indonésia, nesta segunda-feira (21), afirmam autoridades.
Além de danificar construções, o sismo provou deslizamentos de terra.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o
epicentro do terremoto foi a
região de Cianjur, na província de Java Ocidental, e foi
sentido até a capital Jacarta,
onde moradores em pânico
correram para as ruas.
“Como ainda há muitas
pessoas presas no local, presumimos que o número de
feridos e mortos aumentarão
com o tempo”, disse o governador de Java Ocidental, Rid-

Líder das Mães
da Praça de Maio
morre na Argentina
Hebe de Bonafini, presidente da associação Mães
da Praça de Maio, criada
para agregar mães de prisioneiros desaparecidos
durante a ditadura argentina, morreu neste domingo (20), aos 93 anos. Bonafini era mãe de dois filhos
desaparecidos durante o
autodenominado Processo
de Reorganização Nacional, a brutal ditadura que
governou a Argentina entre 1976 e 1983.
O seu filho mais velho,
Jorge Omar, foi sequestrado e desapareceu em
8 de fevereiro de 1977,
em La Plata. Em 6 de dezembro do mesmo ano o
mesmo ocorreu com seu
outro filho, Raúl Alfredo,
em Berazategui.
Em 25 de maio de
1978, seria a vez do desaparecimento da sua nora,
María Elena Bugnone Cepeda, mulher de Jorge.
Com dois filhos e uma
nora desaparecidos durante a ditadura, Bonafini
foi uma das fundadoras
do famoso grupo de mães
que, em 1977, começou a
se reunir na Praça de
Maio, diante da sede de
governo em Buenos Aires,

para exigir informações
sobre o paradeiro de seus
filhos. Com o passar dos
meses elas começaram a
se identificar com um lenço branco na cabeça, que
rapidamente virou um
símbolo da organização.

Homenagens

Após o anúncio da
morte, Bonafini foi lembrada por membros da
classe política argentina
e pelo presidente eleito
do Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva. “Queridíssima
Hebe, Mãe da Praça de
Maio, símbolo mundial
da luta pelos direitos humanos, orgulho da Argentina. Deus te chamou no
dia da Soberania Nacional... não deve ser coincidência. Simplesmente
obrigado e até sempre”,
escreveu a vice-presidente da Argentina, Cristina
Kirchner, no Twitter.
Pouco depois, Alejandra Bonafini, filha da ativista, informou em um
comunicado que a mãe
faleceu às 9h20 no Hospital Italiano da cidade de
La Plata, na província de
Buenos Aires, onde estava
internada há alguns dias.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA

Destroços causados pelo terremoto que deixou cerca de 700 feridos
wan Kamil, em uma coletiva
de imprensa transmitida pela
Kompas TV.
Herman Suherman, chefe
da administração local de Cianjur, afirmou que a maioria
dos mortos foi vítima de construções que desabaram. O hospital local ficou sem energia,
impossibilitando que médicos

operassem vítimas, disse.
Milhares de casas podem
ter sido danificadas pelo terremoto, afirmou um portavoz da administração local à
agência de notícias AFP. Emissoras do país mostraram várias construções de Cianjur
com os telhados destruídos e
escombros pelas ruas.

Edital de Leilão Público nº 3109/0222- 1° Leilão
e nº 3110/0222 - 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, estará à disposição
dos interessados de 09/12/2022 até 19/12/2022, no primeiro leilão, e de 23/12/2022 até 03/01/2023,
no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em todo território nacional e
no escritório do leiloeiro, Sr. LUCIANO RESENDE RODRIGUES, no endereço Av. República do Líbano,
251, sala 811, Torre 3, Pina, Recife/PE - CEP: 51110.160, telefones (81) 3048-0450; (81) 99978-4433;
(81) 99267-6122; (81) 99995-6137 e (81) 9985-.5503. Atendimento no horário de segunda a sexta
das 08:00 às 17:00hs (Site: www.lancecertoleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e
os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.lancecertoleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Cena teatral de

PiREnóPoliS
Elysia Cardoso
O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), autarquia federal vinculada à Secretaria Especial
da Cultura e ao Ministério do
Turismo, retomou nesta semana a obra de restauração
do Theatro Sebastião Pompeu
de Pina, localizado Rua Comendador Joaquim Alves, no
entorno da Igreja Matriz de
Pirenópolis (GO). A primeira
etapa da revitalização foi iniciada em dezembro de 2019.
O teatro faz parte do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Histórico
da Cidade de Pirenópolis, tombado pelo Iphan em 10 de janeiro de 1990. A última restauração do teatro foi feita
entre os anos de 1998 e 1999.
O edifício é clássico e possui estilo híbrido luso-brasileiro, com estrutura de madeira. Por conta disto, surgiram danos estruturais, diagnosticados em 2019. Para conter os problemas, a Superintendência do Iphan em Goiás
promoveu uma ação de salvamento emergencial de reestruturação do edifício como
garantia da sua permanência
dentro do conjunto tombado
de Pirenópolis.
Dentre os serviços executados, destacam-se os serviços
de retirada de entulhos e materiais remanescentes com devida limpeza e desinfecção dos
ambientes. Também foram
realizados serviços de reestruturação da fachada frontal;
remoção de esquadrias de madeira não originais e serviços
de recomposição dos vãos e
esquadrias de madeira a permanecerem. Foi executada,
ainda, a retirada do lanternim
do telhado, visto que será instalado um sistema de climatização fechado. A medida garante dispersão mínima da
temperatura e menor impacto
visual nas fachadas do edifício,
assim como maior conforto
acústico ao Teatro. A expecta-

Fazendo parte do conjunto histórico da cidade
de Pirenópolis, o Theatro Sebastião Pompeu
de Pina tem restauração retomada

tiva é que a obra de 667,41 m²
fique pronta em 11 meses.

Principais Mudanças

Serão implantados projetos de acessibilidade para as
áreas comuns na plateia, palco e sanitários térreos. Também serão instalados equipamentos de combate a incêndio, como sinalizadores, extintores de pó e outros exigidos pelo Corpo de Bombeiros.
Será realizada, ainda, pintura
anti-chama na madeira.
Na estrutura interna do
prédio, propõe-se o retorno
do piso em ladrilho de barro
na área da plateia, a restauração e substituição dos pisos
do hall de entrada e do palco,
assim como a resolução dos
problemas de água ascendente no edifício, especialmente
no subsolo. Na parte externa,

Local foi palco
de importantes
eventos
culturais, entre
eles a 8ª Festa
Literária de
Pirenópolis

será feita a manutenção e resolvido os problemas estruturais da edificação.

O Theatro Sebastião
Pompeu de Pina

O conjunto tombado de Pirenópolis foi constituído no
ciclo do ouro no Brasil, no século XVIII, com a ocupação
realizada por bandeirantes
paulistas, a partir de 1727. O
traçado urbano e as técnicas
construtivas do casario reproduziram algumas características do urbanismo e das edificações de origem portuguesa.
São elas: cidade voltada para
o rio, acompanhamento da topografia original do terreno,
uso dos recursos locais (quartzito, terra, madeira) nas construções. As edificações são térreas, em sua grande maioria,
e mantêm as fachadas em ali-

nhamento com o logradouro,
cobertura em duas ou quatro
águas com caimento para rua,
estrutura mista em gaiola de
madeira e alvenaria autoportante em terra (taipa de pilão,
adobe e pau-a-pique) além das
esquadrias em madeira.
A construção do Theatro Sebastião de Pina remonta ao final do século XIX, quando Sebastião José de Siqueira doou
um terreno a Sebastião Pompeu de Pina, que construiu o
teatro contando com o apoio
da comunidade local. O dinheiro para a construção do edifício
foi arrecadado por meio de leilões de alimentos, roupas, animais e outros bens que os cidadãos da cidade doaram. A
inauguração da casa de espetáculos foi realizada em 1901,
com a encenação da peça ‘O
Judeu’, encenada por pirenopolinos, dando início à fase áurea do Teatro, sendo mais de
quarenta peças ali encenadas.
Ao longo do tempo, o sobrao
erguido foi submetido a diversas intervenções, inclusive alterando sua finalidade inicial.
Funcionou como cinema, bar,
comércio, fábrica de móveis,
dentre outras utilizações. Em
1979, a Fundação Cultural do
Estado de Goiás comprou o
prédio e o restaurou, restituindo o uso como teatro. Em 1997,
devido ao risco de desabamento, o teatro foi interditado, iniciando-se um amplo trabalho
de restauração a partir de 1997,
culminando na sua reinauguração em 1999.
Ao longo dos seus 118 anos
de existência, o edifício não
sofreu muitas mudanças quanto às suas características originais. Em 2019 apresentava
graves problemas de conservação em sua estrutura, recebendo ação restaurativa entre
2019 e 2021, que contemplou
a reestruturação da fachada
frontal (leste) e de outros elementos estruturais da gaiola
de madeira, além de serviços
de demolições e construções.
(Especial para O Hoje)
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Grandes mestres da Kabbalah
Professor Shmuel Lemle reúne ensinamentos sobre como acessar
a força interior para lidar com as inseguranças e com o próprio ego

Para conferir os conteúdos, o site é: agendatarsila.com.br

Marco no
modernismo
brasileiro
A Semana de Arte Moderna de 1922
foi um dos momentos artísticos
mais relevantes da história do País
e as celebrações dos cem anos da
data continuam na Agenda Tarsila
Lanna Oliveira
A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um dos
momentos artísticos mais
relevantes da história do
País e as celebrações dos
cem anos da data continuam. A Agenda Tarsila
em parceria com a Casa
Mário de Andrade inicia
um novo curso nesta semana, ‘Modernismo e Identidade Nacional’. Os encontros online e gratuitos são
dedicados aos interessados
em Brasil, Cultura e Língua
Materna que relacionam
os principais argumentos
linguísticos, identitários e
culturais desde o Modernismo brasileiro até o nosso
mundo contemporâneo.
A Agenda Tarsila continua a programação iniciada
em setembro de 2021 para
celebrar os cem anos da
Semana de Arte Moderna
de 1922. A plataforma indica eventos no Brasil e no
mundo sobre o movimento
modernista e incentiva, de
forma gratuita, a busca do
público por um relacionamento mais estreito com a
história da arte do País. Assim, ‘Modernismo e Identidade Nacional’, com mediação é de Marcos Pompéia, é realizado sempre às
terças-feiras, a partir de
hoje (22) e segue até o dia
13 de dezembro, das 19h
às 21h, via zoom.
A plataforma já conta
com mais de 933 eventos
que celebram um dos momentos mais importantes
da arte no Brasil. Conta com
entrevistas, vídeos exclusivos, linha do tempo especial
sobre os modernistas e
eventos culturais para
quem deseja se aprofundar

ainda mais no tema. Os artistas que fizeram parte desse momento e estão com
suas histórias também no
site: Anita Malfatti (18891964); Mário de Andrade
(1893-1945); Oswald de Andrade (1890-1954); Graça
Aranha (1868-1931); Victor
Brecheret (1894-1955); Plínio Salgado (1895-1975); Menotti Del Picchia (18921988); Guilherme de Almeida (1890-1969); Heitor Villa-Lobos (1887-1959); Di Cavalcanti (1897-1976).

Sobre a Agenda Tarsila

A Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do
Estado de São Paulo lançou, em setembro do ano
passado, a Agenda Tarsila,
um braço fundamental do
projeto
‘Modernismo
Hoje’, concebido pela pasta para celebrar o legado
da Semana de Arte Moderna de 1922. A iniciativa
é um guia especial e único
sobre a temática. Além de
acompanhar a programação, o público poderá conferir a história do movimento modernista.
Além de curiosidades,
galerias de fotos, entrevistas
exclusivas com familiares,
artistas contemporâneos e
pesquisadores dos principais personagens que lançaram tendência no Movimento Modernista. O projeto também disponibiliza
conteúdo nasCafeteria redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e Youtube) com diversas novidades envolvendo o centenário. Toda a gestão e produção da Agenda Tarsila é
realizada pela Organização
Social Amigos da Arte. (Especial para o Hoje)

Estar preparado
para lidar com as
dificuldades diárias
e ser capaz de tomar as melhores decisões são desafios
constantes para
quem deseja viver
com equilíbrio. Com
um método prático,
a Kabbalah, filosofia
ligada ao misticismo judaico, auxilia
nesse processo e
atrai cada vez mais
interessados.
Praticantes e curiosos agora podem
encontrar respostas
para seus dilemas
na obra ‘Mestres da
Kabbalah - Ensinamentos para uma
vida iluminada’,
lançamento da Matrix Editora. No livro, o professor Shmuel Lemle fortalece
a conexão com a corrente de
sábios que dedicaram suas
vidas na busca da compreensão e da iluminação.
O título reúne lições de
estudiosos como Rabi Akiva,
Rav Isaac Luria e Rabi Meir
Baal Ha’Nes, que emprestam
seus conhecimentos em benefício daqueles que já estudam a Kabbalah, e poderão
fortalecer sua conexão com
os ensinamentos, e aos que
possuem curiosidade em conhecê-la. Estas orientações
revelam que nada acontece
por acaso, mas sim pelas leis
de causa e efeito. Assim como
existem leis físicas há também as espirituais.
“Com esse entendimento,

percebemos que perdoar não
tem nada a ver com o outro.
Alguém pode falar que o outro não merece o perdão. Mas
a questão não é fazer algo
pelo outro. Se você quer ser
feliz, precisa se livrar da ilusão de que é vítima de outra
pessoa. O motivo pelo qual
você deve perdoar é o de libertar a si mesmo.” (Mestres
da Kabbalah, p. 101)
Lições sobre como lidar
com medos e inseguranças,
resolução de problemas nos
relacionamentos, perdão e
empatia, além de maneiras
de acessar a força interior,
são alguns dos preceitos da
obra. O objetivo destes ensinamentos é transformar a realidade das pessoas por meio
do conhecimento milenar

da Kabbalah e ajudá-las, sobretudo,
a lidar com o próprio ego.
Para isso, o autor
propõe uma evolução de consciência.
Após se dedicar por
mais de duas décadas aos estudos sobre o assunto,
Shmuel Lemle reforça as doutrinas dos
sábios que aprenderam a examinar a
vida e seus acontecimentos de modo
mais profundo.
Com trabalho reconhecido em todo
o País, o autor já traduziu diversos livros sobre a prática
milenar para o português e possui milhares de visualizações de artigos e vídeos. Ele também
ministra aulas sobre Kabbalah no Brasil e nos Estados
Unidos. Ao resgatar as lições
dos grandes mestres, o escritor prepara os leitores para
uma jornada de cura, satisfação, felicidade e paz.

O autor

Formado em engenharia
de produção pela PUC-RJ,
Shmuel Lemle é professor
de Kabbalah desde 2000.
Além de ministrar aulas no
Brasil e nos Estados Unidos,
foi tradutor de diversos livros sobre o tema para o
português. Lançou pela Matrix Editora o livro-caixinha
‘Sementes da Kabbalah’.
(Especial para O Hoje)

Ao resgatar as
lições dos grandes
mestres, Shmuel
Lemle prepara os
leitores para uma
jornada de cura

RESUMO De noveLaS
t
amor sem igual
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. cindy avisa
que é melhor eles usarem o
dinheiro para fugirem do país,
mas o rapaz discorda.

Mar do sertão
tertulinho chega para falar
com José, e candoca se irrita
com a discussão dos dois. tertulinho entrega o divórcio de
candoca assinado para José,
em troca de suas promissórias. tereza conforta timbó,
que sofre por ter sido enganado por Latifa. candoca desconfia do estado do coronel.
José e candoca comemoram
o divórcio dela. Laura deduz
que tertulinho ainda ama candoca. timbó repreende as atitudes de Mirinho.

Cara e Coragem
clarice reage à decisão
de Leonardo e se preocupa
com outros possíveis crimes
do irmão. Duarte enfrenta
Danilo. rebeca mente em
seu depoimento. Luana comenta com clarice que teme
por sua segurança. anita comenta com Dalva que está
afastada de Ítalo. Marcinha
arma para enzo e Hugo se
encontrarem. Dagmar tenta
fugir de casa. regina descobre que Leonardo irá renunciar à presidência da SG.

Poliana Moça
chegou o dia do Pinóquio
encontrar os fãs. Jefferson começa com seu trabalho na
‘Luc4tech’. nanci vai ao evento
da empresa de Luca para ver
se encontra Waldisney no local. Passos de Poliana são monitorados por um homem misterioso. Poliana chora nos braços de Luísa e otto ao falar
da relação conturbada com
éric. nanci tenta abordar o
homem que se parece com
Waldisney. Luísa pendura quadro favorito de Marcelo.

Travessia
Brisa conta a oto que Juliana receia que o namoro dos
dois possa prejudicar a disputa
pela guarda de tonho. caíque
ajuda Leonor a encher o pneu
da bicicleta e surge um clima
entre o casal. vandami alerta
Brisa que viu ari observando
ela e oto se beijando. Helô
localiza isa na casa de uma
amiga. Guerra pergunta a cidália se a assessora sabia que
Moretti iria morar no rio. Brisa
pede que Dante a leve para
ver tonho de longe.
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AGENDA cuLturaL
t
alavanque seu negócio
o copa experience, estruturado no Passeio das
Águas Shopping, promove,
nesta terça-feira (22), a ‘conferência exponencialize’. voltado para empreendedores,
o evento promete expor estratégias com o objetivo de
alavancar os negócios e começar 2023 com o pé direito.
a conferência reúne grandes
especialistas e pessoas com
histórias geniais para entregar o ‘segredo do resultado
exponencial’. Dentre os nomes confirmados, estão Davi
Braga, rick chesther, Julia
Galvão, Leandro Barankiewicz, alex vilela, theo Braga
e keven vidda. os ingressos
estão disponíveis de forma
online, no site do copa experience, e física, nas Óticas
Paris, com lote promocional
limitado. quando: terça-feira
(22). onde: av. Perimetral
norte, nº 8303, Setor Fazenda caveiras – Goiânia. Horário: 16h às 00h.
Mostra teatral
a escola do Futuro do es-

formas, tais como computadores em rede, Playstation
5, cockpit para jogos de corrida, óculos de realidade de
virtual e Just Dance. o espaço
funciona de segunda-feira a
sábado, das 10h às 22h, e
aos domingos, das 14h às
20h, na praça de alimentação
do mall. quando: terça-feira
(22). onde: 10h às 22h.

O empresário Keven Vidda é um dos palestrantes do
‘Conferência Exponencialize’, nesta terça-feira (22), às 18h30
tado de Goiás (eFG) em artes
Basileu França realiza, de
hoje (22) a 27 de novembro,
a 20ª Mostra teatral Desaguar. o evento é aberto para
toda a comunidade, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla,
com valor único de r$ 10.
ao todo, seis espetáculos
movimentam o teatro: ‘traços’, ‘a viagem de um Barquinho’, ‘a Bruxinha que era
Boa’, ‘o verdugo’, ‘o amante
invisível’ e ‘a cor da Gema

do ovo da ema’. neste ano,
a mostra busca a reflexão
sobre a dramaturgia feminina. quando: terça-feira (22).
onde: av. universitária, nº
1750, Setor Leste universitário – Goiânia. Horário: 15h.
Espaço gamer
até o dia 27 de novembro,
o público do Shopping cerrado tem acesso, de forma
totalmente gratuita, à uma
arena de jogos eletrônicos
das mais diferentes plata-

inauguração de gastrobar
com inauguração nesta
terça-feira (22), chega um
novo Gastrobar cafeè no
coração do Setor Marista.
o zíon Bar pretende elevar
o conceito da gastronomia
Goiana, sendo ótima opção
de lazer para os frequentadores da vida diurna e noturna na capital. zíon, que
significa terra Prometida,
busca ser o refúgio e o apoio
para aqueles que vivem uma
vida movimentada, mas não
abrem mão de um espaço
sofisticado e agradável para
realizar network ou descansar. quando: terça-feira (22).
onde: rua 147, esq. rua
137, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 17h.

Artista

Além de atuar, Monyke Procópio é a responsável pelo
texto, produção, edição e trilha sonora do espetáculo
tos de artistas independentes
sejam divulgados no âmbito
nacional e internacional”.
Neste ano, o Rio Webfest
ocorre entre os dias 24 e 27
de novembro, na Cidade das
Artes, localizada na Barra da
Tijuca, na cidade do Rio de
Janeiro. Além de concorrer
na categoria ‘Melhor Teatro
Filmado’, Monyke também
representará Goiás participando de painéis e mesas redondas. ‘Devaneios de Mona’
também será exibido ao longo
da programação do evento.
“Independentemente se
for premiado ou não, o pro-

jeto selecionado por meio
de uma curadoria, concorre
na categoria com mais cinco
produções nacionais e internacionais, o que já configura para mim e para
Goiás uma grande vitória”,
ressalta a atriz. Além da categoria ´Melhor Teatro Filmado’, o espetáculo de Monyke também concorre na
categoria voto popular, a
única que é definida mediante voto do público e que
conta com uma premiação
em dinheiro. Os interessados podem votar pelo link:
riowebfest.net/popular-vote.

Além de atuar, Monyke
Procópio é a responsável
pelo texto, produção, edição
e trilha sonora do ‘Diálogos
de Mona’. Atriz formada
pela Escola de Atores Wolf
Maya, é também formada
em História (UFG), Psicologia
e pós-graduada em Psicanálise (PUC-GO).
Principais trabalhos: participou de duas Webséries
(2020/2021), selecionadas em
festivais internacionais. Protagonizou por dois anos a
peça ‘Bendito Seja seu Maldito
Nome’, baseada na Obra de
Plínio Marcos, onde vivenciou
a emblemática Neusa Sueli.
Atriz na comédia ‘Laboratório
Sexual’ encenada no Teatro
Bibi Ferreira, ambas do grupo
Palco Meu de Teatro.
Já atuou em várias campanhas publicitárias, canais
de humor do YouTube, participou de mais de dez peças
teatrais adulto e infantil. Já
trabalhou também como arte
educadora, palestrante e apresentadora. Atua em Goiânia
como produtora de conteúdo
e garota propaganda de algumas marcas e produtos locais.

Boninho faz revelação sobre ‘BBB 23’ e surpreende
fãs do programa com novidade
Boninho prometeu que
não daria mais nenhuma in-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
um projeto não se adequa
mais ao seu novo momento evolutivo. Por isso não tenha medo
de recomeçar e reconstruir um
novo contexto financeiro. Fazer o
que tem que ser feito exige de
você entendimento emocional da
situação. o Sol ingressa em Sagitário e vai ajudá-lo em estudos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o relacionamento passa por
uma desconstrução necessária
para o seu desenvolvimento. veja
quem é essa pessoa. Pode ser um
relacionamento amoroso, um contrato, parcerias e sociedades. Mas
o fato é que tudo caminha para
um corte necessário. Só assim é
que ambos poderão evoluir.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o seu trabalho vem passando
por grandes mudanças, o que
pede de você flexibilidade para
se adaptar ao novo cenário. o
céu pede equilíbrio e também
ajuda espiritual para interagir com
as novas experiências. é necessário cuidar da saúde, rever os
seus hábitos e seu estilo de vida.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
é um bom dia para refletir
sobre os seus sentimentos por
uma pessoa. o céu fala de rompimentos e cortes necessários
para que foque no seu bemestar e no seu desenvolvimento
pessoal. caso tenha filhos, eles
estão mais carentes de atenção
e um afastamento pode ocorrer.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o seu momento pessoal é diferente das necessidades do outro.
Por isso um corte pode ocorrer.
essa situação pode envolver parceiros, sócios ou uma pessoa muito próxima à família. analise o
quanto a família influencia em
suas escolhas afetivas. o Sol em
Sagitário vai iluminar a autoestima.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
existe a necessidade de cortar
a relação com pessoas do seu
convívio. Seu trabalho passa por
renovações, o que pode trazer
demissões ou um novo contexto,
que exigirá adaptações. Mude a
sua forma de pensar. o Sol em
Sagitário vai iluminar assuntos
domésticos, familiares e imóveis.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o céu fala de um corte financeiro necessário para a sua evolução. Pode ser uma nova oportunidade profissional, um novo
investimento e novas formas para
promover a sua vocação. uma
mudança na sua vida financeira
está acontecendo. o Sol em Sagitário vai iluminar as ideias.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a sua vida passa por renovações profundas e, dessa forma,
suas posturas devem mudar. o
céu pede de você habilidades
emocionais para interagir com as
mudanças pelas quais vem passando. Seja flexível e adaptável.
as responsabilidades são grandes.
o Sol em Sagitário vai iluminar.

9

CELEBRIDADES
Maíra Cardi abre o jogo e
expõe relação com arthur
aguiar após ser flagrada
com ex-marido
Maíra cardi resolveu usar
as redes sociais para se pronunciar sobre um flagra ao
lado do ex-marido, o ator arthur aguiar. Separada de arthur recentemente, a influenciadora explicou que segue
solteira, mas que ela e arthur
estão fazendo um curso para
casais que compraram quando ainda estavam casados.
"eles fazem cursos para vida,
na verdade, imersões. acabei
me separando antes. e decidi
fazer, independente se estou
casada ou separada. Se estou
casada, se vou casar algum
dia, o casamento, a base familiar é muito importante para
minha vida, para os meus
princípios", explicou. (Lara
nascimento, Purepeople)
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‘Devaneios de Mona’ no Rio Webfest
O Rio Webfest, principal
festival de webséries do
mundo, selecionou o espetáculo ‘Devaneios de Mona’,
idealizado pela atriz goiana
Monyke Procópio, para concorrer na categoria ‘Melhor
Teatro Filmado’. O monólogo
foi desenvolvido por meio
de aprovação na Lei Aldir
Blanc 2021, operacionalizada pela Secretaria de Estado
da Cultura (Secult) e é o único produto cultural que representa Goiás no evento.
O projeto é um monólogo
autoral escrito por Monyke,
de uma forma descontraída,
para abordar dilemas da vida
de uma mulher do século
XXI. Quem conta a narrativa
é Monalisa, da clássica pintura feita por Leonardo da
Vinci no século XVI, e interpretada pela autora da peça.
Monyke enfatiza que o espetáculo só se tornou possível
devido aos recursos da Lei
Aldir Blanc. “Esse mecanismo
cultural me propiciou uma
grande projeção artística.
Nesse sentido fica claro a relevância desse tipo de incentivo, que abre caminhos e
perspectivas para que proje-

n

Cristiano Ronaldo é a primeira
pessoa a atingir meio bilhão
de seguidores no Instagram
Com o objetivo de quebrar recordes, Cristiano
Ronaldo, já atingiu o seu
primeiro, mesmo fora de
campo. O craque da seleção de Portugal, chegou
aos 500 milhões de seguidores no Instagram e se
tornou a primeira pessoa
a alcançar a marca. O craque está agora atrás apenas do site oficial da rede
social (@Instagram), que
detém 569 milhões de seguidores. O número de
seguidores de Cristiano,
aumentou após uma campanha publicitária da
formação sobre o 'BBB 23',
porém costuma quebrar a
promessa com frequência.
após desmentir a participação
de Fernando zor no 'BBB', o
diretor da atração soltou algumas novidades envolvendo

Louis Vuitton divulgar
uma foto do jogador ao
lado de Lionel Messi. (Mariana Fernandes, O Hoje)
os famosos dummies do programa, que ficaram marcados
com a volta de carla Diaz após
um paredão falso no 'BBB 21'.
Para deixar o público com
mais expectativa, Boninho revelou que os dummies do

programa ganharam roupa
nova. "Ganharam roupa nova.
Logo, logo a gente mostra
para vocês!", contou. (Lara
nascimento, Purepeople)
Mulher de Junior Lima, Mônica Benini pinta unhas do
filho de 5 anos, sofre críticas e rebate
Mônica Benini publicou
uma foto com otto, de 5 anos,
fruto do casamento com Junior Lima, no instagram, e falou sobre uma polêmica envolvendo o herdeiro. na imagem, mãe e filho aparecem
com as unhas pintadas de
vermelho, a cor favorita do
menino. "Hoje a gente resolveu pintar a unha igual. Gente,
não é a mão da Lara. Jamais
pintaria a unha de uma bebê.
é a mão do otto mesmo", disse a designer. "Gente, é uma
criança de 5 anos, que está
brincando de ver sua unha
colorida. Sem mais por agora.
vou voltar para elaborarmos
mais esse assunto, porque
nem estou sabendo por onde
começar", escreveu nos Stories. (Patrícia Dias, Purepeople)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
não permita que medos bloqueiem o seu desenvolvimento.
o céu fala de cortes com pessoas
do seu convívio. a experiência
exerce uma desconstrução necessária para a sua evolução,
portanto renove a sua rotina. o
ingresso do Sol em Sagitário vai
iluminar a suas decisões.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
um desenvolvimento com um
grupo de pessoas pode ser cortado. existe uma nova forma de
trabalhar em grupo. tudo muda
para que você construa um cenário mais positivo para o seu
lado financeiro. o Sol em Sagitário
vai ajudá-lo a interagir com medos
de uma forma adequada.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a sua vida vai mudar. o céu
fala de cortes importantes que
vêm afetando o seu lado profissional, a sua imagem pública e
as suas metas futuras. tudo muda
para que o novo entre, mas é importante ser flexível. isso pode
afetar a estrutura da família.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
uma nova forma de ver a vida
o ajuda a cortar situações que
não cabem mais na sua jornada.
não é preciso ter medo. tudo
isso faz parte do seu destino. a
vida pede de você mais fé e uma
filosofia de vida adequada para o
momento atual. o Sol em Sagitário
vai iluminar a sua carreira.
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Essência

Anna Júlia Santos

O presente se
mistura com

memórias

Documentário
teatral
‘TDEZESSEIS’
relembra a vida
de Angela Davis
na mesma
proporção que
apresenta a
performance
da atriz
Monalisa Silva
Lanna Oliveira
Uma história que embaralha ficção com vida real, memórias e o presente. O documentário teatral ‘TDEZESSEIS’
relembra a vida de Angela Davis na mesma proporção que
apresenta a performance da
atriz Monalisa Silva. Com exibição online pelo YouTube, a
dramaturgia investiga quanta
violência é necessária para contar uma história. Quais significações um corpo racializado

imprime inserido no ambiente
doméstico? Quais comportamentos infringem a coreografia
da cordialidade? Como estranhar a própria casa?
Em exibição do dia 30 de
novembro a 11 de dezembro,
a montagem ‘TDEZESSEIS’ inicia um diálogo atravessado
pela violência da intimidade.
Tudo por meio do depoimento
de uma mulher negra brasileira e o relato autobiográfico
da intelectual e ativista americana Angela Davis. Além da
atuação de Monalisa Silva, a
artista é responsável pela dramaturgia, e Tarina Quelho assina a direção, além da codireção Castiel Vitorino Brasileiro. Nesse espiral de memórias
e ficção se confundem e formam o enredo.
A trama é um solo sobre a
sociabilidade inter e intrarra-

Em exibição do
dia 30 de
novembro a 11 de
dezembro, a
montagem
‘TDEZESSEIS’
conta com Tarina
Quelho na direção

cial que tenciona a relação performer-espectador revelando
a responsabilidade inerente à
escuta do público. ‘T-16 Parque
João Ramalho’ é o nome da linha de ônibus que ligava a
casa da Monalisa Silva aos focos
financeiros, educacionais e culturais da grande São Paulo. Refletindo sobre trânsitos entre
as margens e o núcleo, o projeto
registra oito apresentações que
Monalisa realizou em residências distribuídas pelo centro e
periferias da região metropolitana de São Paulo.
A dramaturgia perpassa os
limites entre biografia e invenção enquanto estuda como
a trajetória individual pode
conter sentidos coletivos. Entre
os espectadores, estão representantes de diferentes aspectos da vida social da performer: família, trabalho, univer-

sidade, religião. Disponível no
canal youtube.com/@tdezesseis1563, o monólogo faz com
que o público se familiarize
com uma mulher brasileira
racializada que espelha-se e
confunde-se com a autobiografia da intelectual e ativista
americana Angela Davis.

A ativista que
mudou a história

Mas de qual maneira Angela Davis se transformou nessa referência da luta social? A
partir de suas experiências e
suas lutas. A ativista é umas
das mais importantes feministas contemporâneas. Sua potente história de luta política
encarnou uma geração de reivindicações por humanidade,
igualdade e liberdade não só
para o povo negro, mas para
todas as parcelas oprimidas

da sociedade. O sentido de suas
reflexões aliou, como ninguém,
teoria e prática, em uma leitura
da história, da sociedade e da
política, que estiveram e ainda
estão fundamentalmente conectadas com um novo devir.
O trabalho de Davis inspira
a recontar a história da luta
das mulheres, a partir de um
olhar que inclua o exame das
contradições dos contextos políticos, as estratégias perseguidas pelas mulheres organizadas e de modo interseccional,
compreendendo historicamente como gênero, raça e classe
foram se configurando para
manutenção das opressões e
para as possibilidades de
emancipação. O monologo é
um resgate da voz que historicamente contribuiu decisivamente para o feminismo.
(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.
‘A Mulher Rei’ é uma história memorável da Agojie, uma unidade de guerreiras composta por mulheres
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
Nos últimos 12
meses, as famílias
de renda muito
baixa têm 6,73%
de inflação,
enquanto a
inflação geral é
de 6,43%

Inﬂação de outubro pressiona
mais famílias de renda alta

Fotos: Reprodução

O Ipea explicou
que, para as quatro classes de renda mais baixa, os
maiores impactos
na inflação vieram
dos grupos alimentos, bebidas,
saúde e cuidados
pessoais
Ana Bárbara Quêtto
Famílias com renda maior
que R$ 17.260,14, consideradas de renda alta, foram as
que enfrentaram maior inflação em outubro, segundo estudo divulgado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) na segunda-feira
(21). O levantamento aponta o
encarecimento das passagens
e dos planos de saúde entre
as causas do cenário.
Os preços variaram entre
1,14%, enquanto a inflação
geral da economia ficou em
0,59%. Em contrapartida, lares de renda muito baixa (até
R$ 1.726,01) e baixa (entre
R$ 1.726,01 e R$ 2.589,02) tiveram os menores índices de
inflação: 0,51% e 0,52%.
Ainda assim, quando é analisada a inflação acumulada,
tanto as famílias mais ricas
quanto às mais pobres estão
acima da média nacional, enquanto as de renda média estão abaixo da inflação geral.
Nos últimos 12 meses, as
famílias de renda muito baixa
têm 6,73% de inflação, enquanto a inflação geral é de
6,43%. As famílias de alta renda, por sua vez, acumulam
7,95% de aumento de preços
em sua cesta de compras.

Diferença de valores

São consideradas famílias
de renda média as que ganham
entre R$ 2.589,02 e R$ 4.315,04
(média baixa), entre R$
4.315,04 e R$ 8.630,07 (média)
ou entre R$ 8.630,07 e R$
17.260,14 (média alta). Assim,
para essas famílias, a inflação
de outubro foi de 0,57%, 0,61%

e 0,64%, respectivamente, enquanto o índice acumulado ficou em 6,17%, 6,39% e 6,38%.
O Ipea explicou que, para
as quatro classes de renda
mais baixa, os maiores impactos na inflação vieram dos
grupos alimentos, bebidas,
saúde e cuidados pessoais.
Enquanto isso, as famílias de
renda mais média alta e alta
sofreram mais com o aumento de preços nos transportes,
com destaque para o reajuste
das passagens aéreas (23,4%).
O instituto também detalha que, mesmo dentro de
um mesmo grupo de despesas, há comportamentos diferentes dependendo da renda. No grupo saúde e cuidados pessoais, a alta dos artigos
de higiene (2,3%) pressionou
especialmente a inflação dos
segmentos de renda mais baixa, enquanto o reajuste dos
planos de saúde (1,4%) impactou mais a inflação das
classes de renda mais alta.

Intenção de consumo

Segundo índice divulgado
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) na segunda-feira (21), a Intenção
de Consumo das Famílias

(ICF) teve alta de 1,3% em
novembro e alcançou 89
pontos, o maior patamar desde abril de 2020. A pesquisa
tem como base 18 mil questionários aplicados em todas
as unidades da federação.
A CNC vê o desejo de consumir impulsionado pela
Black Friday, o Natal e a Copa
do Mundo. Conforme o estudo,
quatro em cada dez consumidores pretendem comprar
produtos relacionados ao

mundial, principalmente homens, jovens e de alta renda.
Somados ao consumo ligado a essas datas, estão a inflação mais moderada nos últimos meses, a contínua geração
de vagas de trabalho formal e
as maiores transferências de
renda na reta final de 2022,
quando foram disputadas as
eleições nacionais e estaduais.
Em uma comparação da
Copa do Mundo deste ano com
a de 2018, aumentou de 7,5%

para 14,9% a intenção de comprar roupas e de 9,9% para
14,6% a intenção de comprar
alimentos e bebidas. Já os planos para comprar televisores
caíram de 4,3% para 3,8%. Mesmo assim, as estimativas da
CNC indicam que o segmento
de móveis e eletrodomésticos
deverá responder pela maior
parte do faturamento do comércio em razão do evento,
com 34% do total das vendas.
(Especial para O Hoje)

