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Invasão e quebra-quebra adiam

projeto de taxação do agro

OHOJE.COM

Produtores rurais que acompanhavam a sessão da terça-feira na Assembleia Legislativa
invadiram o plenário da Casa em protesto ao projeto de taxação do setor. Política 2
Felipe Cardoso / O Hoje

Ao longo da tarde, os manifestantes ainda quebraram parte da estrutura de vidro que existe nas galerias da nova sede do Parlamento goiano

Partido de Bolsonaro
quer anulação de parte
da votação nas urnas

PL alega “desconformidades irreparáveis” em modelos antigos
O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar da
Costa Neto, pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anulação de votos feitos em urnas
de modelos UE2009, UE2010, UE2011, UE2013
e UE2015 no segundo turno das eleições deste
ano. Eles alegam que houve “desconformidades

Dengue cresceu
300% em 12 anos
nos novos casos
Desde o início do ano, os casos
de dengue em Goiás não param
de aumentar. De acordo com a
Superintendência de Vigilância
em Saúde do Estado, somente
em 2022 foram confirmados 180
mil casos de dengue em Goiás,
um aumento de 296%. Cidades 11

irreparáveis de mau funcionamento”. A representação do PL, assinada pelo advogado
Marcelo Luiz Ávila de Bessa, cita o laudo
técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto
Legal (IVL), contratado pelo partido, que teria
constatado “evidências contundentes de mau
funcionamento de urnas eletrônicas”. Política 6

Homens brancos representam 36,9% dos
profissionais de universidades federais
No Brasil, apenas dois a cada dez professores de universidades públicas são
autodeclarados pretos ou pardos. A reserva obrigatória de 20% das vagas
só passou ser a cumprida a partir de 2018 por decisão do STF. Cidades 9

Gustavo Mendanha
avalia convite para
presidir Mais Brasil

Governo bloqueia mais
R$ 5,7 bi do Orçamento
para cumprir teto

Economia 4

Política 5

Guilherme de Andrade
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Xadrez: Rogério Cruz precisa

dialogar mais com a sociedade e menos com áulicos
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tico, mercados acirram especulação oportunista

Política 6

dowski está mesmo balançado
em ser ministro da Defesa
Política 6

Essência 14

Opinião 3

Mercado de
grandes eventos
tem novo fôlego
Desde a pandemia da Covid-19,
a economia no setor de shows
no Brasil viveu um momento de
incertezas. Contudo, a superação
desse cenário após três anos colocou o País de volta aos trilhos
do consumo de diversos eventos
internacionais. Negócios 17

Juiz do caso João
de Deus é alvo
de ação no CNJ

AtuAl cAmpeã,
França goleia em
estreia na Copa

esplanada: Ricardo Lewan-

vida crianças a se reconectarem com as raízes brasileiras

como o uso correto
dos lubrificantes ajuda a
economizar combustível

A ativista Andrea Mannelli acionou o CNJ contra o juiz Marcos
Boechat Lopes Filho, do TJ-GO,
por adiar em 3 meses uma decisão sobre o seu caso. Cidades 10

econômica: Num momento crí-

Livraria: Renata Formoso con-

MarceLo Martini

Causa animal:

quem divide a conta
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A diretora da ONG Miau Auau conta, no
‘Papo Xadrdez’, sobre a responsabilidade
pela situação de cães e gatos. Essência 13

Em dia histórico para o atacante Olivier Giroud, a seleção
francesa derrotou a Austrália,
de virada, pelo placar de 4 a 1.
Esportes 7

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Wilson Silvestre |

Cruz precisa dialogar mais com a
sociedade e menos com áulicos

Ex-deputada deu entrada no centro de saúde na última segunda

Dona Iris
recebe alta da
UTI em Goiânia
A ex-deputada federal Dona Iris recebeu alta da
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Israelita
Albert Einstein de Goiânia, onde estava internada. A informação foi confirmada pela filha de Iris, Ana Paula Rezende, na última terça-feira (22).
“Hoje minha mãe teve alta da UTI, graças a Deus!
Quero, em meu nome e de minha família, agradecer a
todos pelas orações e mensagens de apoio e carinho que
temos recebido. Grata a Deus e a todos vocês sempre!”,
comunicou a filha.
Dona Iris, de 79 anos, deu entrada no centro de saúde
na última segunda-feira (14), com uma infecção nos rins
chamada pielonefrite. Segundo Ana Paula, a doença da
mãe, posteriormente, evoluiu para uma Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (Sara).
Já no domingo (20), o hospital publicou um boletim
informando que a ex-deputada federal respirava sem
ajuda de aparelhos e que também seguia estável. Já o
comunicado divulgado na última terça-feira informa,
ainda, que Iris foi transferida da UTI para a unidade
de clínica médica, pois apresentava uma evolução
clínica favorável. Além de estar consciente e sem uso
de oxigênio suplementar.
Dona Iris foi casada com o ex-prefeito de Goiânia
e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, que morreu
em novembro de 2021. (Ana Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)

Faz parte da cultura política brasileira
ter os sinais indicativos de que um governante está fraco ou forte evidenciados pela
opinião pública. Se o mandatário da vez
está mal avaliado, o número de postulantes
a desbancá-lo do cargo aumenta. Ao contrário, sendo bem avaliado como gestor, a
tendência é diminuir a concorrência. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
sabe muito bem onde está pisando e, neste
momento, caminha no serpentário político
protagonizado pelos erros da gestão. Então,
não é hora de ceder aos encantos de vereadores e áulicos de seu entorno, sem noção
dos desafios da gestão pública de Goiânia.
Pode dialogar, mas se realmente quiser,
Cruz pode implodir os feudos construídos
como condados políticos dentro da prefeitura,
muitos com aval de vereadores. Aproveite
que passou o rodo nos cargos indicados por
eles e mostre qual é a regra a partir de
agora: quem for aliado, tem que defender a
gestão com zelo; se for oposição, será tratado
como adversário. Simples assim. Outro ponto
importante: estabeleça uma agenda junto
aos setores organizados da sociedade. Visite
instituições como CDL, Rotary, Fieg, Faeg,
Sesc-Senac, Sebrae, Creci, comunidade acadêmica e lideranças religiosas. Não importa
se católico, protestante, kardecista, umbandista, taoista... todos
são parte do universo
real da cidade. Ouça
todos e vai descobrir que a reeleição não está distante e, sim,
muito próxima.

À espera de Campos

Atualmente nas mãos do deputado federal
João Campos, o comando do Republicanos
em Goiás deve mudar. O nome mais indicado
é o do deputado federal eleito Jeferson Rodrigues. Por enquanto, o partido aguarda a
eleição para presidente da Câmara Federal
para promover mudanças regionais.

(62) 99314-0518

xadrez@ohoje.com.br

Sem oposição a Lula

Não foi surpresa o Republicanos anunciar
nesta terça-feira (22) que não fará oposição
ao governo do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). Mesmo com a maioria eleita
sob as asas do bolsonarismo, por meio de
nota, a legenda comunicou que: “O Republicanos decidiu, por unanimidade, atuar
na próxima legislatura de forma independente no Congresso Nacional, sem se negar
ao diálogo e à colaboração. O partido seguirá
mantendo o apoio às propostas que sejam
positivas para a população brasileira”.

Agro do balocobaco

As cenas da invasão do Plenário da Alego
por parte dos empresários do agronegócio “foi
do balacobaco”, na expressão novelesca que, ao
contrário da ficção, reflete bem os tempos sombrios de pensamentos que não primam pela civilidade e lucidez. Fez bem o presidente Lissauer
Vieira ao encerrar a sessão. Convocou outra
para esta quarta-feira (23), após consenso entre
os líderes, só que em formato hibrido, com deputados presenciais e virtual, mas sem acesso
do público nas galerias. Houve protestos, mas
não se ganha votação na base do balacobaco.

Cristalina é Antonino

Daqui a dois anos, o atual prefeito de Cristalina, Daniel do Sindicato (UB), deixa a prefeitura, mas o grupo do ex-prefeito e ex-deputado
estadual Antonino Andrade desde 1989, ano
em que foi eleito prefeito, continua dando as
cartas e elegendo prefeitos do municipio. O
candidato que vai representar Daniel e Antonino
será o vereador Jean Eustáquio (MDB). Embora
fraco, pode vencer, pois até agora não apareceu
um nome consistente para confrontá-lo.

Yvelonia prefeita?

Com o fim do governo de Jair Bolsonaro
(PL), a secretária dos programas sociais do
Ministério da Cidadania, Maria Yvelonia (Republicanos), deve focar na política de Valparaíso com mais tempo. Ela costura apoios
para ser a candidata a prefeita pela sigla em
Valparaíso. Além de lideranças da cidade,
ela conta com reforço do deputado eleito
pelo Entorno, Ricardo Quirino (Republicanos).
(Especial para O Hoje)

Quebra-quebra adia votação
da taxação do agro na Alego
Felipe Cardoso / O Hoje

Produtores invadiram o plenário e
impediram a votação da matéria. Atos
de vandalismo marcaram o encontro,
que precisou ser adiado para quarta
Felipe Cardoso
Produtores rurais que
acompanhavam a sessão da
última terça-feira (22) na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) invadiram o plenário
da Casa em protesto ao projeto
assinado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e que prevê
a taxação do setor. Ao longo
da tarde, os manifestantes
ainda quebraram parte da estrutura de vidro que existe
nas galerias da nova sede do
Parlamento. Ambas as atitudes causaram não apenas o
encerramento do encontro,
como também impôs ao presidente Lissauer Vieira a
amarga missão de convocar
votação, nesta quarta, com as
galerias desocupadas.
A invasão ocorreu após a
votação, puxada pela oposição,
que previa a retirada da matéria da pauta do dia. O texto,
apresentado pelo deputado Delegado Eduardo Prado (PL) foi
rejeitado com 22 votos contrários. O resultado causou uma
espécie de revolta coletiva nos
produtores que acompanhavam o andamento dos trabalhos. Minutos depois, o que se

viu foi a Polícia Legislativa tentando conter a multidão que
em fração de segundos tomou
o plenário. Os deputados da
base, correram. Mais de uma
hora depois, retornaram.
Em ambiente mais controlado — haja vista a chegada
das forças de segurança — o
presidente Lissauer Vieira se
dirigiu aos manifestantes: “Encerrei a sessão no momento
da invasão ao plenário, que
foi uma atitude que todos nós,
deputados, e servidores da
Casa, repudiamos totalmente.
O que houve foi um ato inesperado de vandalismo. A Alego
não comunga com esse tipo
de atitude. Precisamos garantir
a integridade física dos nossos
servidores, dos parlamentares
e, inclusive, da imprensa. Todo
mundo tem direito de se manifestar, desde que seja de forma ordeira e pacífica”, disse o
presidente ao justificar a decisão pelo encontro híbrido e
esvaziado nesta quarta.
Já o deputado oposicionista
Paulo do Trabalho (PL), que
tem atuado como um dos líderes do movimento que busca
derrubar o projeto, saiu em
defesa da ação coletiva, além

Invasão ocorreu após a votação, puxada pela oposição, que previa a retirada da matéria da pauta
de defender a inconstitucionalidade da matéria. “O projeto
não prevê a base de cálculo.
Muita coisa não está descrita,
muitos produtos estão em aberto”, disse. Por isso, o parlamentar defende que não deve
dar um “cheque em branco”
ao governador. “A matéria possui vícios jurídicos que, se bem
interpretados pelo poder judiciário de nosso estado, serão
suficientes para cancelar a votação”, completou.
O projeto de lei cria uma
espécie de “contribuição agropecuária” em Goiás. Na prática,
o texto acarretará na taxação
de produtos ligados ao setor.
O dinheiro arrecadado será
destinado a um fundo de investimento em infraestrutura.
O texto foi protocolado na Ale-

go há duas semanas e terminou
aprovado em primeira fase de
discussão e votação na última
quinta-feira, 17. Ao todo, foram
22 votos favoráveis e 16 contrários ao texto. Vale lembrar
que a matéria necessita de
maioria simples para prosperar, ou seja, metade mais um
(21 deputados).
Em entrevista, Caiado afirmou que os recursos arrecadados com a nova contribuição do setor agropecuário vão
retornar imediatamente aos
produtores rurais, em forma
de investimentos em manutenção e pavimentação de novas rodovias, garantindo melhores condições de escoamento da produção e maior
competitividade ao setor. “O
dinheiro sai do agro e volta

para o agro em forma de rodovia”, defende o gestor.
Segundo ele, o Fundeinfra
surge da necessidade de manter e ampliar os investimentos
na infraestrutura do estado
em momento de queda brusca
na arrecadação com a alteração na alíquota de ICMS dos
combustíveis. “É algo que está
sendo, em um primeiro momento, recebido como contribuição e imediatamente será
transferido para o setor em
rodovias, pontes, viadutos,
aquilo que é necessário nessa
área. Agora, não querer contribuir para ele mesmo? Não
contribuir para ter rodovia
asfaltada na porta dele, para
ter ponte onde ele possa atravessar?”, declarou. (Especial
para O Hoje)
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CARTA DO LEITOR

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

CONTA PONTO

Como o uso correto
dos lubriﬁcantes ajuda
a economizar combustível
Marcelo Martini
Com a instabilidade dos preços da gasolina,
óleo diesel e etanol, o motorista tem buscado alternativas para melhorar o consumo do automóvel.
E o que talvez muitos não saibam é que o cuidado
e o uso correto dos lubrificantes podem ajudar a
economizar combustível, além de garantir mais
qualidade e tempo de vida ao veículo.
A instabilidade econômica gerada pela guerra
entre Rússia e Ucrânia e o preço do petróleo no
mercado internacional são alguns dos fatores
responsáveis pela oscilação nos valores do combustível. De acordo com a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, o
valor médio do litro de gasolina avançou de R$
4,91 para R$ 4,98, uma alta de 1,42%. A agência
aponta, ainda, que em junho a gasolina registrou
o maior preço do ano, sendo de R$ 7,39.
Diante deste cenário, a constante evolução do
mercado de lubrificantes automotivos tem ajudado
motoristas a lidarem com a variação dos preços
dos combustíveis. A aplicação de óleos totalmente
sintéticos, por exemplo, contribui para o desenvolvimento de
motores mais rentáveis. Isto
ocorre porque, ao não contar
com óleos minerais em sua composição, os lubrificantes ficam
mais estáveis e homogêneos nas
variações de temperaturas que
acontecem dentro do motor.
Isto mantém a lubrificação eficiente e oferece esforços mínimos para o funcionamento da
motorização.

Cuidados do motorista
para reduzir o consumo
de combustível

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

Helio de Sousa (PSDB), deputado estadual, em entrevista ao jornal O HOJE
sobre a possibilidade de o projeto de lei
que cria a contribuição do setor agropecuário em Goiás voltar a ser votado
ainda na terça-feira (22) no plenário da
Assembleia Legislativa. A proposta estava em análise na segunda votação
quando o plenário foi invadido por representantes do agro que acompanhavam a análise do texto. "Tínhamos
uma ordem do dia e essa ordem terminou às 17 horas. Então não tem
como dar continuidade. Uma sessão
extraordinária poderia ser realizada
se tivesse sido convocada antes das
17 horas, então qualquer coisa que se
fizer estaria atropelando a ordem jurídica da Assembleia Legislativa”,
pontuou o parlamentar.

contrará informações sobre viscosidades e períodos de trocas do óleo. Isso faz com que não
ocorra erros na aplicação do produto, além de
garantir a utilização de lubrificantes de qualidade
e homologados, assim como os dos fabricantes.

Como a inovação auxilia os lubrificantes
na economia de combustível

Contar com óleos lubrificantes altamente
modernos e que atendam as atuais demandas
de mercado é crucial para que o automóvel
opere com mais precisão e desempenho. Isto
porque, com os efeitos da redução de tamanho
na estrutura do motor, as cargas de temperatura, às quais os óleos estão sujeitos, estão aumentando significativamente, bem como as
condições climáticas que os motores necessitam
para funcionar de forma confiável.
Em paralelo, surgem novas tecnologias para
economia de energia, como por exemplo os
sistemas de start/stop, que tem como objetivo
desligar temporariamente o motor, automaticamente, em momentos em que o veículo esteja
parado, e ligá-lo, novamente, na sequência.
Isto exige requisitos especiais
de arranque e confiabilidade
de um lubrificante, o que torna ainda mais importante que
o óleo chegue rapidamente ao
local necessário.
Além disso, já podemos
encontrar no mercado os
óleos lubrificantes com a tecnologia XTL®, que oferecem
reservas de energia estáveis
adicionais em longo prazo.
A principal vantagem em optar por este tipo de produto,
é contar com um comportamento otimizado da viscosidade-temperatura. Neste cenário a viscosidade depende
menos de temperatura e oferece um excelente potencial
de desempenho sob condições de funcionamento extremamente quentes ou frias.
Diante disso, o motorista garante ao seu
veículo um melhor comportamento de arranque
a frio (35%) e com tempos de lubrificação (até
55%) mais rápidos, queda de até 18% no consumo de óleo, além de redução no consumo
de combustível em até 1,7%.
Para não pesar no bolso, o motorista deve
atentar-se não apenas nas constantes alterações de preços da gasolina, óleo diesel e
etanol, mas também na periodicidade da
manutenção e a qualidade dos óleos aplicados em seu carro.
Assim, com os produtos corretos e modernos, é possível garantir o melhor funcionamento do automóvel, mais tempo de
Marcelo Martini é gerente
vida útil e, consede vendas de fabricante
quentemente, econode lubrificantes e produtos
mizar combustível.
relacionados

A escolha do
posto de
gasolina é
outro fator
para poupar
o veículo

Algumas atitudes do motorista podem ajudar na redução
do consumo. Na hora de pegar
no volante, é recomendável evitar dirigir com o
carro em altas rotações, pois isso eleva a temperatura de trabalho do motor. O pneu também
precisa estar bem calibrado, caso contrário, pode
gerar inúmeros problemas, como ampliar a forçar
necessária do motor e aumentar o uso de combustível. Este cenário pode prejudicar ainda a
suspensão e o sistema de direção do carro, além
de causar maior desgaste aos pneus.
A escolha do posto de gasolina é outro fator
determinante para poupar o veículo, visto que,
ao abastecer em locais de origem duvidosa, o
motorista pode encontrar combustíveis adulterados ou com composição fora da regra determinada pela legislação, o que também fará com
que o automóvel gaste mais.
A manutenção e o uso do lubrificante ideal
são fundamentais para ajudar a economizar
combustível. Realizar a substituição dos óleos
junto com os filtros, e no período correto, garante
não apenas a economia de combustível, mas
também a segurança de todos. E, para escolher
o produto correto, a melhor forma é checar o
manual do automóvel, onde o proprietário en-
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R$ 2,50

O líder do governo
poderia ter pedido uma
sessão extraordinária,
não pediu dentro do
prazo, então morreu esse
assunto. Qualquer coisa
que ﬁzer aqui hoje para
tentar abrir é atropelar, é
fazer algo ilegal, algo que
será questionado e irá
anular a votação”

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar da costa neto, pediram ao tribunal Superior eleitoral (tSe) a
anulação de votos feitos em urnas de modelo Ue2009, Ue2010, Ue2011, Ue2013 e
Ue2015 nas eleições deste ano. eles alegam que houve “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nesses
modelos. “o tSe poderia começar pelo próprio Bolsonaro e família, todas as eleições
que tiveram com urnas eletrônicas e eles
ganharam terão que devolver ao estado
todo o dinheiro ganho, pois foram eleitos
ilegalmente”, ironiza o leitor.
Walteno R. Souza

M

@ohoje
o presidente eleito Luiz inácio Lula da Silva
(Pt) usou as redes sociais para alfinetar o
atual mandatário do País, Jair Bolsonaro
(PL). Segundo ele, o Brasil voltou a “sua habitual atitude democrática: conviver com o
mundo”. “É verdade”, disse a leitora.
Divina Carvalho (@divina.carvalho.5055)

N

@jornalohoje
Produtores rurais que acompanhavam a
sessão que poderia votar, em definitivo, o
Projeto que cria o Fundo estadual de infraestrutura (Fundeinfra), invadiram o plenário da assembleia Legislativa de Goiás
(alego), impedindo a votação e causando o
encerramento da sessão. “Grave ataque à
democracia! esta gente despreza à democracia! não respeitam o parlamento! São
arruaceiros e como tal devem ser tratados!”, comentou o promotor.
Fernando A. Krebs (@promotorkrebs)

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

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

Medida pode agravar problemas em serviços públicos

Governo
bloqueia mais
R$ 5,7 bilhões do
Orçamento para
cumprir teto
A possibilidade de estouro no teto federal de gastos
fez o governo contingenciar (bloquear) mais R$ 5,7 bilhões de gastos não obrigatórios do Orçamento Geral
da União de 2022, anunciou ontem (22) o Ministério da
Economia. Segundo a pasta, a decisão é necessária
para pagar R$ 2,3 bilhões adicionais em benefícios da
Previdência Social e por causa da suspensão da medida
provisória que adiava para 2023 o repasse de R$ 3,8 bilhões de ajudas para o setor cultural da Lei Aldir Blanc
O bloqueio de verbas consta do Relatório Bimestral
de Avaliação de Receitas e Despesas, enviado hoje para
o Congresso Nacional. Publicado a cada dois meses, o
documento orienta a execução do Orçamento. A distribuição dos cortes pelos órgãos do Poder Executivo Federal será divulgada em decreto presidencial a ser editado até o fim do mês.
De acordo com o relatório, a necessidade de bloqueio
total do Orçamento de 2022 subiu de R$ 10,5 bilhões
no quarto bimestre para R$ 15,38 bilhões no quinto bimestre. Apesar de a diferença entre esses valores totalizar R$ 4,88 bilhões, o valor do novo contingenciamento
ficou em R$ 5,7 bilhões porque, ao longo dos últimos
três meses, o governo tinha liberado cerca de R$ 1,2 bilhão que estavam retidos.
O contingenciamento pode agravar a escassez de recursos para a manutenção de serviços públicos até o fim
do ano. Embora os cortes atinjam gastos discricionários
(não obrigatórios), essas despesas são necessárias para a
execução de serviços porque englobam gastos com internet,
água, luz, telefone, computação e materiais nos órgãos
públicos. Na última sexta-feira (18), a Polícia Federal suspendeu a confecção de passaportes por falta de papel.

Despesas

A projeção para as
despesas primárias em
2022 subiu R$ 1,291
bilhão, devendo fechar
A projeção para as
o ano em R$ 1,832 tridespesas primárias
lhão. A estimativa para
os gastos obrigatórios
em 2022 subiu
subiu para R$ 1,68 triR$ 1,291 bilhão,
lhão, valor R$ 2,136 bilhões maior que o prodevendo fechar
jetado em setembro. A
o ano em
previsão de gastos discricionários (não obR$ 1,832 trilhão
rigatórios) do Poder
Executivo foi reduzida
em R$ 845,7 milhões,
para R$ 152,39 bilhões.
As despesas que mais subiram foram os gastos com
os benefícios da Previdência Social (R$ 2,348 bilhões) e
a ajuda financeira aos estados e municípios (R$ 3,862
bilhões). Esses repasses a governos locais foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para
executar as ajudas financeiras da Lei Aldir Blanc.
O detalhamento dos cortes por ministério só será divulgado no próximo dia 30, quando um decreto presidencial especificar a distribuição do contingenciamento.

Bloqueio total

No fim de março, o governo havia contingenciado
R$ 1,722 bilhão em emendas de relator. Em maio, a
equipe econômica inicialmente divulgou um bloqueio
de R$ 8,239 bilhões, mas o valor foi posteriormente reduzido para R$ 6,965 bilhões.
Em julho, o governo fez um novo bloqueio de R$
6,739 bilhões. Em setembro, houve um contingenciamento adicional de R$ 2,635 bilhões.
A cada dois meses, o Ministério da Economia divulga
o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento. Com
base nas previsões de crescimento da economia, de inflação e do comportamento das receitas e das despesas,
a equipe econômica determina o bloqueio necessário
para cumprir as metas de déficit primário (resultado
negativo das contas do governo sem os juros da dívida
pública) e o teto de gastos.
No último dia 17, a Secretaria de Política Econômica
do Ministério da Economia tinha divulgado as estimativas
usadas na elaboração do relatório. A previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB, soma das
riquezas produzidas) foi mantida em 2,7%. A estimativa
de inflação oficial caiu de 6,3% para 5,85%. (ABr)

Num momento crítico, mercados
acirram especulação oportunista
O mercado financeiro e seu ministro predileto continuam fazendo o que sempre fizeram, especulando, manipulando dados e
distorcendo a realidade para ganhar, nos
campos das finanças e da política rasa, minúscula mesmo, à altura do governo que se
despede em meio a manobras terroristas e
antidemocráticas. Ambos buscam tirar proveito de um momento crítico para o País de
forma oportunista, sem o menor pejo e nenhuma preocupação com os interesses maiores da sociedade. Os mercados de ações e
do dólar movimentam bilhões de reais diariamente e, entre altas e quedas, ganham
os mais “espertos”, os donos do dinheiro, e
perdem os que acompanham a “manada”,
comprando na alta e vendendo na baixa.
As ondas especulativas prestam-se exatamente a engordar lucros dos muito ricos,
com efeitos deletérios sobre o lado real da
economia, sobretudo quando as cotações do
dólar passam a oscilar excessivamente, o
que dificulta o planejamento das empresas,
afeta decisões de investimento e coloca incertezas no caminho de exportações e importações. A cotação da moeda norte-americana, segundo dados do mercado divulgados
pela imprensa dita especializada, fechou o
dia ontem a quase R$ 5,38, subindo em torno
de 1,24% frente à cotação de segunda-feira,
21. Na média capturada pelo Banco Central
(BC), no entanto, o dólar teria experimentado
oscilação de 0,15% na mesma comparação,
saindo de R$ 5,326 para R$ 5,334.
Ainda nos dados do BC, entre 31 de outubro, quando estava em pouco menos de

BALANÇO
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2 Como mostraram os economistas José Luís Loureiro,
Luiz Fernando de Paula, Luiz
Carlos Bresser-Pereira, Kalinka Martins e Luiz C. Magalhães, em artigo recente,
publicado pelo jornal Folha
de S.Paulo, o temor de um
“calote” na dívida pública
não parece fazer parte do
cardápio de expectativas do
investidor estrangeiro – o que
aparece claramente quando
avaliado o comportamento
do chamado “risco Brasil”.
2 Além do mais, acrescentaram eles, trata-se de uma
“falácia” considerar o teto
de gastos como uma política
fundamental para atingir a
tal “estabilidade fiscal”, até
porque o governo que se encerra em 1º de janeiro estourou em R$ 795,0 bilhões
os limites fixados pela chamada “lei do teto” em seus
quatro anos de mandato, dos
quais R$ 233,4 bilhões terão
sido gastos em excesso apenas em 2021 e neste ano.
2 Medido pelo indicador
EMBi+, criado pelo JP Morgan
para avaliar os riscos embutidos nos papéis emitidos por
governos emergentes, o “risco
Brasil” experimentou queda
de 27,93% entre meados de
julho e o último dia 18 deste
mês, segundo acompanhamento do Ipeadata. O índice

R$ 5,26, e o dia de ontem, o dólar havia experimentado elevação de 1,46%, com elevação acumulada de quase 3,0% desde agosto,
saindo de R$ 5,18 no último dia daquele
mês. O acompanhamento da autoridade
monetária mostra que a cotação chegou a
estar mais elevada no dia 30 de setembro,
aproximando-se de R$ 5,41. Mas manchetes
e análises da grande imprensa, de toda
forma, têm se esmerado para acentuar o
clima de incertezas, agregando ao dólar os
movimentos alternando avanços e recuos
nos preços das ações.

Retórica irresponsável

O Ibovespa, índice que afere a variação
das ações das principais empresas de capital
aberto, deve ter acumulado, até ontem,
queda próxima a 5,4%, depois de ter experimentado salto de praticamente 9,0% em
outubro. Medido em pontos, o índice estaria
muito próximo dos níveis registrados ao
final de agosto e setembro e ainda levemente
acima daqueles observados em novembro
do ano passado. Mas, dizem os mercados,
numa retórica reforçada irresponsavelmente pelo ministro dos paraísos fiscais,
as ações caem e o dólar sobe porque os
“investidores” temem que o governo não
consiga pagar o que deve aos donos da dívida pública (que são os mesmos donos do
dinheiro), já que a equipe de transição do
presidente eleito tem planos de rever o
“teto de gastos” e implantar nova política
fiscal, que permita incluir os mais pobres
e vulneráveis no orçamento da União.

saiu de 376 para 271 pontos
base, quer dizer, a taxa adicionada aos títulos da dívida
brasileira por conta do temor
de uma eventual incapacidade de pagamento do governo estava em baixa.
2 Esse “adicional de risco”
significava que a dívida brasileira estava sendo negociada no mercado com a taxas
em torno de 2,71 pontos percentuais acima daquelas aplicadas aos títulos da dívida
dos Estados Unidos. Ao final
dos dez primeiros dias de junho do ano passado, aquele
diferencial havia sido de 3,89
pontos percentuais.
2 O índice registrado em
18 de novembro deste ano
não era muito diferente daquele registrado no primeiro
dia útil do governo eleito em
2018. Em 3 de janeiro de 2019,
o índice EMBi+ estava em
275 pontos. Os mercados, lá
fora pelo menos, não parecem motivados o suficiente
para acompanhar o frenesi
gerado aqui dentro em torno
do teto de gastos, reconhecendo sua baixa efetividade
para assegurar qualquer forma de estabilidade fiscal, de
resto alcançada às custas de
receitas extraordinárias, que
não se repetirão no futuro,
achatamento de despesas
com servidores, congelamen-

to do salário mínimo em termos reais, corte vertical nos
investimentos do setor público, incluindo o governo federal e suas estatais.
2 As receitas cresceram muito acima do que sugere a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano,
favorecidas pelo aumento do
pagamento de lucros e dividendos, especialmente no caso
da Petrobrás, e ainda pela alta
dos preços das commodities,
gerando ganhos extras no recolhimento de contribuições
sobre a exploração de recursos
minerais (petróleo e minério
de ferro, destacadamente).
2 Segundo o economista
Sergio Gobetti, pesquisador
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as
receitas federais foram favorecidas pelo “maior aumento
de preços de bens sujeitos e
maior carga tributária” e pelo
“boom nos preços do petróleo,
combinado com desvalorização cambial”. Nenhum daqueles movimentos teve qualquer relação com a política
econômica em curso (ou sua
ausência, parece mais correto
dizer), mas responderam por
alguma coisa perto de dois
terços do superávit primário
acumulado nos 12 meses finalizados em setembro deste
ano. (Especial para O Hoje)

Inadimplência no País é a maior
da série histórica, diz Fecomercio
O percentual de famílias brasileiras inadimplentes, ou seja,
com contas em atraso, atingiu
29% no final do segundo semestre
de 2022. O número, divulgado ontem (22), é o maior já registrado
desde 2010, quando teve início a
série histórica do levantamento
realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O índice é medido nas capitais do país.
De acordo com a entidade, o

resultado mostra que pouco mais
de 4,9 milhões de famílias das capitais tinham alguma conta em
atraso ao fim do primeiro semestre
deste ano, quase 600 mil a mais
que no ano passado, quando 25,6%
estavam inadimplentes.
Dentre as capitais com maior
índice de inadimplência, estão
Belo Horizonte (43%), Boa Vista
(42%) e Porto Alegre (41%). “Um
ponto em comum entre as capitais com maiores taxas de famílias
com contas em atraso, que pode

explicar parte deste comportamento, é a queda na renda familiar entre 2020 e 2022”, destacou a FecomercioSP, em nota.
De acordo com o levantamento da entidade, ao fim do primeiro
semestre de 2022, a renda média
das famílias nas capitais brasileiras havia caído 3,9% em comparação ao mesmo período de
2020. O valor, que era de R$ 8.327,
em junho de 2020, passou para
R$ 8.031, em junho de 2021, e R$
8.001, em 2022. (ABr)
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Mendanha avalia convite
para presidir Mais Brasil
Cedoc / TV Anhanguera

Presidente do
Patriota em Goiás,
Jorcelino Braga
disse que Gustavo
Mendanha poderia
comandar a sigla
que se origina da
fusão do partido
com o PTB, o Mais
Brasil. Lisonjeado,
Mendanha diz que
irá avaliar convite
Francisco Costa
Presidente do Patriota em
Goiás, Jorcelino Braga disse
ao Jornal Hoje que o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia
Gustavo Mendanha (Patriota)
poderia presidir a sigla que
se origina da fusão do partido
com o PTB, o Mais Brasil. Lisonjeado, Mendanha diz que
irá avaliar o convite junto à
família e também com seu
grupo político.
“O Braga foi muito leal e
correto comigo. O convite
me faz pensar. Hoje, estou
muito tranquilo. Depois de
entrar em uma nevoada, precisamos esperar a situação
ficar mais clara. Estou nesse
momento, esperando dissipar [a névoa] para voltar a
caminhar”, declarou.
Gustavo foi candidato ao
governo de Goiás pelo Patriota. O ex-prefeito de Aparecida,
contudo, terminou em segundo lugar com 25,2% dos votos
válidos (879 mil eleitores). Os
números, todavia, não foram
suficientes para impedir a
reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil)
em primeiro turno com
51,81% (1,8 milhão).
Mas ainda sobre a presidência do Mais Brasil, Mendanha reforça que um convite de Braga é “muito válido.
Porém, eu não vou fazer
nada sem avaliar junto à mi-

“O Braga foi muito
leal e correto
comigo. O convite
me faz pensar. Hoje,
estou muito
tranquilo. Depois de
entrar em uma
nevoada, precisamos
esperar a situação
ﬁcar mais clara”, diz
Gustavo Mendanha

nha companheira [Mayara
Mendanha]. Tomarei decisão
junto com meu grupo e com
todos que fazem parte da minha família”.

Fusão

A sigla Mais Brasil ainda
será formalizada. Recentemente, ao O Hoje, Jorcelino
Braga disse o processo deve
levar de 2 a 3 meses. “Foi
feito um novo estatuto, que
vai para o cartório. O cartório
tem um período de aprovação. Depois vai para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que também precisa aprovar.
Só aí a legenda é criada.”
Na esfera nacional, o presidente do Patriota, Ovasco Resende, se manterá como o líder
do novo partido. Jorcelino ficará com a secretaria-geral.
“Foi uma decisão de 50% a
50% [para os dois partidos].
Nesses primeiros dois anos seria essa a formação.”
Nesse sentido, caso Mendanha não aceite, é possível

que Braga assuma, também, a
presidência estadual. Jorcelino,
contudo, não confirma e argumenta que a questão em
Goiás ainda não foi definida.
Questionado se o partido
estará na base ou oposição ao
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) – uma vez que
o PTB é aliado e o Patriota
contrário -, ele não antecipa.
Segundo ele, este assunto caberá ao novo presidente gerir.
Destaca-se, parte das figuras
importantes das siglas devem
permanecer no Mais Brasil. É
o caso do deputado estadual
eleito Veter Martins (Patriota),
do vereador por Goiânia Cabo
Senna (Patriota), assim como
da também parlamentar da capital Gabriela Rodart (PTB). Diferente deles, o presidente da
Câmara Municipal goianiense,
Romário Policarpo (Patriota),
não deve ficar na legenda.

Confirmado

A fusão com PTB, no fim
do mês passado, foi confirma-

da, à época, pelo próprio presidente estadual petebista,
Eduardo Macedo. Vale citar,
como o Patriota elegeu mais
nomes na Câmara Federal –
foram 4 a 1 –, uma das exigências é que os ex-deputados federais Roberto Jefferson, Cristiane Brasil e Eduardo Cunha
não façam parte da nova sigla.
Além desta junção, Solidariedade e Pros também se uniram para superar a cláusula
de desempenho, ou cláusula
de barreira, como também é
chamada. O intuito, claro, é
assegurar o direito ao fundo
partidário e às propagandas
de rádio e TV.
Nota assinada pelo goiano
Eurípedes Júnior, presidente
do Pros, e pelo líder do Solidadirade, o deputado federal Paulinho da Força, afirma que “a
junção proporcionará um partido forte em todo o Brasil, capaz de agregar forças políticas
que comunguem dos princípios
democráticos e cuidado social”.
(Especial para O Hoje)

SEGURANÇA PÚBLICA

Adriana é nomeada para transição do governo
A deputada federal eleita
por Goiás Adriana Accorsi (PT)
foi nomeada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin
(PSB), na equipe de transição
do novo governo petista. Adriana deve integrar a Equipe de
Transição na Comissão de Justiça e Segurança Pública.
“Estou muito feliz em ter
meu nome escolhido para compor a Equipe de Transição na
Comissão de Justiça e Segurança Pública. Estou preparada
e muito grata pela confiança
no meu trabalho, e na minha
longa trajetória na área”, escreveu pelas redes sociais.
Na última sexta-feira
(18/11), a vereadora por Goiânia, Aava Santiago, foi nomeada para coordenar o Grupo Técnico de Mulheres. Antes dela, A médica goiana
Ludhmila Hajjar se juntou a
equipe de Saúde do novo governo. A médica, nascida em
Anápolis, é cardiologista e
chegou a ter o nome ventilado para compor a pasta de
Saúde do atual presidente

Maykon Cardoso / Alego

Deputada federal eleita, Adriana Accorsi é nomeada para equipe de transição do governo Lula da Silva
Jair Messias Bolsonaro (PL).
Porém, a maneira com que
Bolsonaro tratou a pandemia
do novo coronavírus afastou
a profissional da proposta.
Na época, Ludhmila foi
atacada por apoiadores do

presidente por defender medidas de isolamento social e
ser contra o que Bolsonaro
chamava de “tratamento precoce” para a Covid-19.
Antes de Hajjar, a professora e ex-presidente do Sin-

tego, Iêda Leal, havia sido
anunciada como integrante
da equipe de Igualdade Racial. Iêda é pedagoga, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado
(MNU), especialista em Mé-

todos e Técnicas de Ensino e
integra movimentos sindicalistas como a Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e
da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE).
Outro nome vindo de Goiás
na equipe transição é o da
jornalista Nádia Garcia. Ela
coordena o grupo de trabalho
que deve focar em políticas
para a juventude. Nádia secretária Nacional de Juventude do PT e trabalhou na campanha de Lula. Ela foi convidada pela presidente nacional
do partido, Gleisi Hoffmann.
Além dos nomes já citados,
a psicóloga Maria Luiz Moura
também integra a atual transição entre governos. A professora aposentada da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), foi conselheira no Conselho Federal de Psicologia (CFP) entre 2004 e
2010. Ela participa do grupo
de trabalho dos Direitos Humanos. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Ministro na Defesa

Despacho veio minutos depois da manifestação do partido

Moraes
dá 24h para
o PL enviar
auditoria do
primeiro turno
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, apresente dados que
englobem o resultado do primeiro turno das eleições.
O despacho de Moraes ocorre alguns minutos após o
partido de Bolsonaro apresentar uma representação
pedindo a invalidação de votos nas eleições, mas somente
na disputa presidencial, que deu vitória da Luiz Inácio
Lula da Silva (PT). O PL elegeu 99 parlamentares no
primeiro turno.
Segundo o ministro, os modelos de urnas que o PL
questiona também foram utilizados no primeiro turno
e, por conta disso, o questionamento também deve
incluir o primeiro turno do pleito. Moraes deu prazo de
24 horas para que o partido envie as informações sob
pena da ação ser indeferida no tribunal.
“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial
foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no
segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de
indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição
inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das
eleições, no prazo de 24 horas”, diz o documento. (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

Ricardo Lewandowski
está mesmo balançado
em ser ministro da Defesa
do Governo de Lula da
Silva (PT) – pode ser a
partir de 1º de janeiro,
como deseja o presidente
eleito, ou a partir de maio,
quando o ministro estará aposentado do Supremo Tribunal Federal. Lula fez o convite
pessoalmente em Brasília dia 9 de novembro,
mesmo dia em que visitou o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O petista
quer, assim, enviar um sinal à ala bolsonarista da caserna caso Lewandowski aceite a
missão: um nome egresso da alta Corte do
Judiciário acalmaria os ânimos mais revoltados com o resultado das eleições. O hoje
ministro tem histórico nas Forças Armadas.
Na juventude, foi um tenente do Exército.

Fé com Lira

Arthur Lira (PP-AL) conseguiu um forte
apoio para a tentativa de reeleição à Presidência da Câmara em fevereiro. Um dos líderes
do grupo, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) confirmou o apoio da Frente
Parlamentar Evangélica ao presidente – são
203 deputados e nove senadores. O anúncio
será num culto dia 7 de dezembro, com a presença do Pr. Silas Malafaia, maior representante
da Frente junto a igrejas neopentecostais.
Aliás, a presidência da Frente está disputada
para 2023. São cotados o senador Carlos Viana
(PL-MG), e os deputados Eli Borges (PL-TO) e
Silas Câmara (Republicanos-AM).

Clima & economia

No 1º semestre as catástrofes naturais resultaram numa perda de US$ 92 bilhões em
todo o mundo. Segundo pesquisa realizada
pela Aon, empresa de gerenciamento de riscos, do total de perdas neste período, apenas
US$ 39 bilhões foram segurados. No ranking
de eventos que mais geraram perdas econômicas no mundo, o Brasil ocupa a 5ª posição
com as secas como evento climático que
gerou perdas de US$ 4 bilhões.

Bye, bye Brasil

Os brasileiros que decidiram deixar o
País em 2021 representaram o maior número
dos últimos 11 anos. Desde dia 30 de outubro,
após o resultado eleitoral, cresceu 700%
apenas no site de buscas Google o termo
“fugir do Brasil” em pesquisas. Segundo levantamento da Polícia Federal, 17% dos moradores que saíram do Brasil não retornaram.
Em 2010, quando o estudo foi lançado, esse
índice foi de 7% e, em 2019, de 5%. Os
Estados Unidos são o principal destino.

Hola, amigo

O presidente Lula da Silva não vai ter
uma relação fácil com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Em 2023 o Governo brasileiro quita o pagamento do
acordo da usina binacional de Itaipu, e o
Paraguai, claro, exige mais dinheiro do que
o Brasil esperava. Mas há um aliado forte
na política hermana. O ex-presidente Federico Franco, do Partido Liberal, é muito
grato ao futuro vice-presidente Geraldo
Alckmin, que reconheceu seu governo logo
após o impeachment de Fernando Lugo.

O inverno vem aí

Enquanto o Ocidente comemora recuo
de tropas russas em cidades antes ocupadas,
o Kremlin sabe o que faz, revela um contato
da Coluna na Ásia. A retirada não é um recuo, e sim estratégica, para descanso da
tropa e fuga do frio. O presidente russo
Vladmir Putin minou as plantações da
Ucrânia com arma químicas e tanques,
destruiu mais de 500 hospitais e clinicas,
além de linhas de energia e usinas térmicas.
O inverno está chegando, e o povo ucraniano vai ficar sem luz (e sem aquecedor),
com alimentação escassa e sem hospital
para se curar. A população pagará o preço.

Correção

Ao contrário do publicado ontem, não
foi o diretor-geral da ABIN o exonerado
pelo Governo, e sim um dos diretores de
departamentos da Agência de Inteligência.
(Especial para O Hoje)

Bolsonaro pede anulação de votos de
parte das urnas nas eleições de 2022
Isac Nóbrega / PR

Partido alega que teriam ocorrido
“desconformidades irreparáveis de mau
funcionamento” em modelos antigos
Luan Monteiro
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL,
Valdemar da Costa Neto, pediram ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) a anulação de
votos feitos em urnas de modelo UE2009, UE2010, UE2011,
UE2013 e UE2015 nas eleições
deste ano. Eles alegam que
houve “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nesses modelos.
A representação do PL, assinada pelo advogado Marcelo
Luiz Ávila de Bessa, cita o laudo
técnico de auditoria feito pelo
Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo partido, que teria
constatado “evidências contundentes de mau funcionamento de urnas eletrônicas”.
Esses supostos problemas
teriam sido registrados nos
“logs de urna” que configuram “verdadeiro código de
identificação da urna eletrônica”. “Todas as urnas dos
modelos de fabricação
UE2009, UE2010, UE2011,
UE2013 e UE2015 apontaram
um número idêntico de LOG,
quando, na verdade, deveriam apresentar um número
individualizado de identificação”, diz a representação.
“Apenas as urnas eletrô-

nicas modelo UE2020 é que
geraram arquivos LOG com
o número correto do respectivo código de identificação”,
continua o documento. “Nos
arquivos que não contêm o
código de identificação da
urna eletrônica correto, é impossível correlacionar, univocamente, os dados ali registrados com os eventos realmente ocorridos no mundo
fático, sejam eles votos ou intervenções humanas"
O partido diz, também, que,
se levar em conta apenas o
modelo UE2020, Bolsonaro
venceu a eleição com 51,05%
dos votos. De acordo com o
relatório, “uma apuração realizada apenas com base nos
resultados das urnas do modelo UE2020 (40,82% do total
das urnas utilizadas no 2º turno) – que, reitere-se, possibilitam, com a certeza necessária,
validar e atestar a idoneidade
de seus votos –, o resultado
que objetivamente se apresenta atesta, neste espectro de certeza eleitoral impositivo ao
pleito, 26.189.721 votos ao Presidente Jair Messias Bolsonaro,
e 25.111.550 votos ao candidato
Luiz Inácio Lula da Silva, resultando em 51,05% dos votos
válidos para Bolsonaro, e
48,95% para Lula”.

A representação do
PL cita o laudo
técnico de auditoria
feita pelo Instituto
Voto Legal (IVL),
contratado pelo
partido

30 de outubro

O presidente Jair Bolsonaro, vale lembrar, é o primeiro mandatário a perder
a reeleição à Presidência. Bol-

sonaro não conquistou a
maioria dos votos no segundo
turno das eleições que consagrou Lula vitorioso.
A reeleição passou a valer
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), em 1998. Desde a
data, todos os presidentes
que tentaram a reeleição
venceram o pleito.
O atual presidente não
conseguiu superar a rejeição
e teve 49,13% dos votos válidos contra 50,87% de Lula.
Antes dele, FHC foi reeleito
em 1998, Lula em 2006 e a
ex-presidente Dilma em 2014.
O então presidente Michel Te-

mer (MDB) não tentou um segundo mandato em 2018.
Em Goiás, contudo, o resultado foi bem diferente,
com uma ampla vitória de
Jair Bolsonaro (PL), que fechou com 58,71% dos votos
válidos. Em números, o atual
presidente chegou a 2,1 milhões de eleitores goianos
contra 1,5 milhões para Lula.
O petista teve 41,29% das
confirmações nas urnas.
O estado, contudo, representa cerca de 3,1% do eleitorado brasileiro. São aproximadamente 4,8 milhões de eleitores frente a 156,4 em todo o
País. (Especial para O Hoje)
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GoleAdA francesa

França sai atrás,
mas vira e goleia a
Austrália em dia de
recorde de Giroud

Fifa

Breno Modesto
Atual campeã do Mundo, a
França iniciou sua caminhada
na Copa do Mundo de 2022
com goleada. Jogando no Al
Janoub Stadium, localizado na
cidade de Al-Wakrah, a seleção
comandada pelo técnico Didier
Deschamps derrotou a Austrália por 4 a 1. O destaque da
partida foi o atacante Giroud,
que marcou dois gols e igualou
Thierry Henry como maior artilheiro da história do país.
Diferentemente do que
muitos imaginavam, quem começou aprontando foram os
australianos. Logo aos oito minutos de bola rolando, o atacante Mathew Leckie recebeu
na ponta direita, passou pelo
lateral Lucas Hernández e cruzou, na medida, para Craig
Goodwin mandar para o fundo
das redes do goleiro Lloris e
abrir o marcador.
Ainda no primeiro tempo,
a França se encontrou, assumiu o controle do jogo e passou à frente. Na marca de 26
minutos, Rabiot aproveitou
um levantamento de Theo
Hernández e completou de
cabeça, deixando tudo igual.
Cinco minutos depois, foi a
vez de Giroud completar um
cruzamento de Mbappé e estufar o gol defendido pelo goleiro Mat Ryan.
No segundo tempo, os
franceses voltaram com a
mesma intensidade e “atropelaram” a Austrália. Aos 22
minutos, Dembélé aprovei-

Com dois gols contra
a Austrália, Giroud
igualou Thierry
Henry na artilharia
história da seleção
francesa

COPA DO MUNDO

Sem Lukaku,
Bélgica estreia
no Mundial
O quarto dia da
Copa do Mundo terá a
famosa “Geração Belga” em campo. Nesta
quarta-feira (23), os
belgas fazem sua estreia no Mundial. Às
16h (de Brasília), no
último jogo do dia, os
europeus medirão forças com o Canadá, que
volta a disputar uma
edição do torneio mais
importante do futebol
depois de 36 anos.
Logo de cara, a seleção comandada pelo
espanhol Roberto Martínez terá o desfalque
do atacante Romelu Lukaku, da Internazionale, da Itália. Além do
jogo contra os canadenses, o jogador deve perder também a partida
da segunda rodada, já
que se recupera de
uma lesão na coxa esquerda sofrida em um
treino, no fim de agosto. Para o terceiro compromisso da Bélgica na
primeira fase, a presença do centroavante
ainda é incerta. Em
contrapartida, os astros
Courtois, Eden Hazard
e De Bruyne estão confirmadíssimos.

Marrocos x Croácia

Vice-campeã em
2018, na Rússia, a seleção da Croácia che-

ga ao Catar com uma
enorme expectativa
gerada por conta do
bom desempenho no
Mundial
passado.
Apesar de não ser
classificada como
uma das favoritas ao
título, a seleção croata
quer ir longe novamente, como disse o
técnico Zlatko Dalic.
Para o treinador, seus
comandados terão dificuldades ao longo
da caminhada no torneio, mas são, sim,
candidatos a ficarem
com a taça.
Já o Marrocos vem
para a Copa do Mundo
com um novo comandante. Walid Regragui
assumiu o lugar do bósnio Vahid Halilhodzic,
que treinou os marroquinos nas Eliminatórias, mas que, por conta
de uma briga com o
atacante Hakim Ziyech,
do Chelsea, o melhor
jogador do país, acabou
sendo demitido do cargo. Nos últimos três
amistosos antes do
Mundial, já sob o comando de Regragui, o
time africano manteve-se invicto. Como preparação, o Marrocos jogou contra Chile, Paraguai e Georgia. (Breno
Modesto, especial
para O Hoje)

tou uma sobra pelo lado direito e cruzou para o meio
da área, onde estava Mbappé, que só teve o trabalho
de tocar de cabeça para ampliar o marcador.
Na marca de 25 minutos,
veio o momento histórico do
duelo. Em jogada individual
pelo lado esquerdo, Mbappé
partiu em velocidade até se
aproximar da linha de fundo,
de onde fez um cruzamento
perfeito para Giroud, que,
mesmo marcado por dois defensores australianos, escorou
de cabeça e fez o quarto. O
tento anotado pelo camisa 9
fez com que ele atingisse os

mesmos 51 gols marcados por
Thierry Henry com a camisa
da França, chegando ao topo
da artilharia histórica da equipe. Caso volte a marcar no
Mundial, Giroud se isolará na
condição de artilheiro do país.

Dinamarca 0x0 Tunísia

No jogo que abriu a disputa no Grupo D, Dinamarca
e Tunísia ficaram no empate
sem gols, no Educatio City
Stadium, em Doha. Apontada
como favorita à segunda
vaga da chave, a seleção europeia não conseguiu ter um
bom desempenho contra a
africana, que teve uma atua-

ção melhor e mais segura,
anulando os dinamarqueses.

Próximos jogos

As quatro equipes do Grupo
D da Copa do Mundo voltam a
campo pela competição já no
próximo sábado (26), quando
disputarão a segunda rodada
da fase de grupos. Às 7h (de
Brasília), Tunísia e Austrália
se enfrentam no Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah. À tarde,
às 13h (de Brasília), é a vez
dos europeus da chave duelarem. No Stadium 974, na cidade
de Doha, a França, que lidera
o grupo, encara a Dinamarca.
(Especial para O Hoje)

COPA DO MUNDO

Argentina decepciona e

perde para a Arábia Saudita
Saiu a primeira zebra da
Copa do Mundo de 2022. No
jogo que abriu o terceiro dia
de disputadas no Mundial, a
Argentina, do astro Lionel Messi, foi surpreendida pela Arábia
Saudita. Jogando no Lusail Stadium, na cidade de Lusail, os
argentinos perderam para os
sauditas, de virada, por 2 a 1.
O confronto começou da
maneira como quase todos
imaginavam. Com a Argentina
pressionando a Arábia Saudita. Logo no primeiro minuto
de jogo, Messi colocou o goleiro Al-Owais para trabalhar.
Oito minutos depois, o camisa
10 marcaria de pênalti, num
lance que gerou bastante discussão, e colocaria os sul-americanos em vantagem.
Mas, mesmo perdendo, os
sauditas não desanimaram.
E, com um começo de segundo tempo arrasador, conseguiram uma virada que, para
muitos, era improvável. Na
marca de dois minutos, AlShehri aproveitou um lançamento que veio do meio de
campo, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Emiliano Martínez.
Cinco minutos mais tarde,
veio a virada. Depois de uma
bola mal tirada pela defesa argentina, Salem Al-Dawsari ficou com a sobra, cortou para
o meio, se livrou da marcação
e mandou na gaveta de Martínez, que não conseguiu alcançar a “paulada” do atacante
da Arábia Saudita.

Fifa

De virada, a Arábia
Saudita derrotou a
Argentina por 2 a 1

po de jogadores que disputaram cinco edições de Copa do
Mundo, ajudou os mexicanos
a não serem derrotados. Isso
porque, aos 12 minutos da segunda etapa, os poloneses tiveram a chance de abrir o
marcador com Robert Lewandowski, de pênalti. Mas o atacante polonês parou no arqueiro mexicano, que garantiu um ponto para seu país.

Próxima rodada

México 0x0 Polônia

Fechando a primeira rodada do Grupo C, México e
Polônia se enfrentaram no
Stadium 974 e ficaram no 0 a
0. O destaque da partida ficou
por conta do lendário goleiro
Guillermo Ochoa, que, além
de entrar para um seleto gru-

Os próximos compromissos
dos quatro integrantes do Grupo C serão no sábado (26). Às
10h (de Brasília), no Education
City Stadium, na cidade de
Doha, a Polônia encara a Arábia Saudita, que lidera a chave.
Já às 16h, no Lusail Stadium,
em Lusail, a Argentina buscará,
diante do México, sua recuperação no Mundial. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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A jovem seleção da Espanha faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta (23), contra a Costa Rica

FúriA em ação

Breno Modesto
Com uma seleção jovem e
renovada, a Espanha, campeã
em 2010, quer repetir, na Copa
do Mundo do Catar, as boas
atuações que teve nas Eliminatórias e, também, na última
Eurocopa, onde, mesmo não
conquistando o título, conseguiu um bom desempenho.
Apesar de ter uma média de
idade na casa dos 24 anos, a
Fúria conta com alguns veteranos no elenco que disputará
o Mundial, como o volante Sergio Busquets, de 33 anos, que
foi campeão na África do Sul,
há 12 anos atrás.
Nesta quarta-feira (23), os
espanhóis fazem sua estreia
na Copa do Mundo. Às 13h (de

Com novas gerações, Espanha e Alemanha
brigam pelo topo do Grupo E
Brasília), no Al Thumama Stadium, em Doha, os comandados do técnico Luis Enrique
enfrentam a Costa Rica. Para
o duelo, a Espanha tem todos
os seus 26 convocados à disposição. Gripados, Morata e
Carvajal chegaram a perder
um dia de treino, mas não devem ser desfalques para o jogo
diante dos costarriquenhos.
Do outro lado, o treinador
Luis Fernando Suárez tem a
missão de fazer com que o
país da América do Norte volte
a figurar no mata-mata do

Mundial, como aconteceu em
2014, no Brasil, quando chegaram nas quartas de finais,
sendo eliminados pela Holanda. Para tentar surpreender,
os costarriquenhos mesclam
experiência e juventude em
seu elenco.

Alemanha x Japão

Quem também passa por
uma renovação em seu elenco
é a Alemanha. Depois do título
conquistado em 2014, no Brasil, os alemães não passaram
da primeira fase em 2018. A

queda precoce no Mundial da
Rússia deu início ao fim do
ciclo comandado pelo técnico
Joachim Löw, que deixou o
cargo no ano passado.
O início da caminhada alemã no Catar será nesta quarta-feira (23), às 10h (de Brasília), contra o Japão, no Khalifa International Stadium,
em Doha. Logo de cara, o
treinador Hansi Flick terá
um desfalque certo. Nos treinamentos que antecederam
o confronto contra os japoneses, o atacante Leroy Sané,

do Bayern de Munique, sentiu uma lesão no joelho direito e será poupado. Para o
seu lugar, Flick tem como
opções Julian Brandt e Youssoufa Moukoko. O primeiro
corre na frente pela vaga entre os titulares.
Pelo lado japonês, a expectativa do técnico Hajime Moriyasu é repetir o começo da
Copa do Mundo de 2018, na
Rússia, quando os japoneses
venceram a Colômbia por 2 a
1. A principal aposta da equipe
asiática é o meia Wataru Endo,
do Stuttgart. Além dele, jogadores conhecidos como o lateral-esquerdo Nagatomo e o
atacante Minamino devem estrear entre os titulares. (Especial para O Hoje)
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Mesmo com as cotas para negros nas universidades federais, 36,9% dos professores ainda são homens brancos. E pouco mais de 5% das vagas foram exclusivas para docentes negros

Homens brancos são 36,9% dos
proﬁssionais de universidades
Vaga de cota para professor na UFG foi suspensa após questionamento de candidato
Mariana Fernandes
e Sabrina Vilela
No Brasil, apenas dois a cada
10 professores de universidades
públicas são autodeclarados pretos ou pardos. É obrigatória a
reserva de 20% das vagas de
concursos públicos federais para
candidatos negros. Porém, as instituições só passaram a cumprir
as cotas a partir de 2018, por
conta de uma interferência do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Por decisão do ministro Luís
Roberto Barroso, realizada em
junho de 2017, a academia encontrou alternativas para garantir a diversidade no corpo
docente. Atualmente, para a integração de novos professores
negros, é realizado uma espécie
de “sorteio de vagas”, implementada gradualmente.
O assunto de cotas voltou a
ganhar repercussão na última
semana após a manifestação de
uma reserva de vagas para professores por meio de cotas raciais, aceita pela Justiça Federal.
A vaga era para professor da
área de comunicação da Universidade Federal de Goiás
(UFG), mas foi suspensa pelo
juiz Urbano Lela Berquó Neto,
da 8ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Goiânia.
Gabriela Marques Gonçalves
ficou na terceira colocação, dentre os cinco aprovados. Segundo
ela, a vaga do edital era destinada
para pessoas pretas e pardas.
Como dentre os candidatos Gabriela era a única negra, ela foi
classificada. "Vai fazer um ano
que fui aprovada em um concurso da UFG, mas não pude as-

sumir 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”, afirma a profissional.
O candidato que obteve a
maior pontuação, Rodrigo Gabrioti de Lima, entrou com uma
ação para que a nomeação da
professora fosse suspensa pela
Justiça Federal. A suspensão
aconteceu em 8 de setembro
deste ano, seis meses após o ingresso contra a nomeação.

Ele ressalta ainda que a política de cotas vem com o intuito
de amenizar os danos causados
por essa luta, garantindo assim
o acesso dos mais vulneráveis.
Hudson conta já ter sofrido preconceito por ser bolsista. Segundo ele foi por parte de pessoas que "não têm consciência
de classe e acham que o método
universal iguala a disputa deslegitimando a minha competência de acessar por essa via".
O profissional de audiovisual
e filmaker do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás,
Preconceito
Erik Ely, também é ativista
enraizado
Vai fazer um ano
Cineasta,
negro e para
Hudson Cândiele o ativismo
que fui aprovada,
do Gomes,26,
deve estar premas não pude assumir
foi bolsista na
sente em váUniversidade
rios aspectos
porque um candidato
Estadual de
da vida. Sobre
questionou a reserva”
Goiás (UEG) e
os maiores depara ele as cosafios enfrenGabriela Marques Gonçalves
tas foram imtados, Ely afirportantes para
ma que o mais
que ele pudesdifícil de lidar
se ter acesso a um ensino supeé "não deixar com que os negros
rior público de qualidade.
alcancem espaços básicos como,
O profissional acredita que o
por exemplo, lugares de edusistema de cotas é justo e que é
cação ou de trabalho".
importante visto que a luta de
Depois disso, ele afirma que
classes é desleal. "É muito imé necessário entender que o raportante o ingressos de alunos
cismo se manifesta em todas
negros e de escolas públicas,
as instâncias da sociedade e é
principalmente nas universidaintrínseco a sua estrutura. "Por
des públicas, já que, o ingresso é
isso, os desafios estarão prealvo de todas as classes, pela
sentes em todos os espaços e
qualidade no ensino e a capacientender essas questões é um
tação para mercado de trabalho.
primeiro passo para buscar eliE como a luta de classe é um
minar o racismo".
briga desleal, devido ao desequiLei
líbrio do ensino público versus
privado - fundamental e médio".
Em 2014, a Lei 12.990, válida

{{

por 10 anos, estabeleceu que 20%
das vagas disputadas em concursos públicos deveriam ser reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos. Mas,
de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
o índice não foi respeitado.
Mesmo com as cotas para negros nas universidades federais,
36,9% dos professores ainda são
homens brancos. E pouco mais
de 5% entre as 18 mil vagas ofertadas foram exclusivas para docentes negros, entre 2014 e 2019.
No Executivo Federal, por exemplo, em 2013, 32,1 % eram negros; já em 2020, seis anos depois,
o índice saltou para 43,5%.
Ao procurar entender como
o preenchimento de vagas não
é realizado da forma correta, o
ministro Luís Roberto, do Supremo Tribunal Federal (STF),
decidiu que seria necessário
adotar medidas alternativas
para ampliar a representação
racial nos casos de concursos
com menos de três vagas.
Entre as estratégias, estavam
os sorteios. “Se forem, por
exemplo, 20 vagas para professor, uma em cada departamento da universidade, um sorteio
define quais delas serão ocupadas por negros”, explica o
coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação
Afirmativa (Gemaa).
Outra alternativa, mas
abrangente, é fazer a chamada
de ‘‘escalonamento de branquitude’’. Ou seja, se o departamento for 100% integrado por
brancos, deve-se contratar negros até que eles atinjam 20%.
(Especial para O Hoje)

O candidato que obteve a maior pontuação entrou com uma ação para que a nomeação da professora fosse suspensa pela Justiça Federal. A vaga era reservada para pessoas negras
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Juiz do caso João de Deus é acionado
no CNJ por demora na decisão
Em nota, TJGO diz
que tomará decisão
nos “próximos dias”
Vinícius Marques
A ativista Andrea Mannelli,
uma das cerca de 500 mulheres que denunciaram o exmédium João de Deus ao Ministério Público pela prática
de crimes sexuais, acionou o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) contra o juiz Marcos
Boechat Lopes Filho, do Tribunal de Justiça de Goiás, por
adiar em três meses uma decisão sobre o seu caso.
Em reclamação disciplinar
apresentada ao órgão, Andrea
afirma que o processo teve
um rito normal, prevendo o
direito ao contraditório e à
ampla defesa, e foi encaminhado para receber uma sentença em 31 de agosto, após
as alegações finais. Desde então, não houve mais nenhuma
movimentação.
“Há um lapso temporal de
três meses em que não houve
manifestação do juiz de direito julgador da causa desde
o último ato processual protocolado, inércia e omissão
estas que afetam diretamente
o direito das vítimas do processo criminal em curso”, afirma a ativista ao CNJ.
A informação é da Folha
de São Paulo. Andrea relata,
em reclamação disciplinar
apresentada ao CNJ, que seu
processo tramitou normalmente e foi remetido para
ter uma sentença no final
de agosto. No entanto, segundo ela, o processo segue
sem sentença.
“Minha decisão de acionar
o Conselho Nacional de Justiça por essa inércia absurda
nasce de um inconformismo
de testemunhar essa demora
na condução de um processo
de um dos casos mais emblemáticos de violência contra
mulher no Brasil. Violenta
não somente as vítimas, mas
uma sociedade inteira que é

A ativista Andrea
Mannelli acionou o
Conselho Nacional
de Justiça contra o
juiz Marcos
Boechat Lopes
Filho, do Tribunal
de Justiça de Goiás,
por adiar em três
meses uma decisão
sobre o seu caso

afetada por esse tipo de crime”, escreveu.
A petição de Andrea foi
enviada ao CNJ pela advogada
Luiza Eluf no dia 17 deste
mês. O magistrado afirmou
que o processo de Andrea
“está concluso” há cerca de
70 dias e que o prazo que o
CNJ e a Corregedoria cobram
dos juízes é de 100 dias.
Em nota, o CNJ informou
que, de acordo com a Secretaria Processual, não há no
Conselho nenhum processo
tramitando contra o juiz. O
juiz explicou ainda que se
trata de um caso complexo
e que os três processos envolvem 17 vítimas e tem cerca de 4 mil páginas. Além
de depoimentos de mais de
100 testemunhas.
A nota ressalta ainda que
a última audiência do caso
João de Deus será no dia 7 de
dezembro e todos os processos pendentes estão na fase
final e serão julgados até o
início do ano que vem.

Caso João de Deus

As denúncias contra João
Teixeira de Faria vieram à
tona no dia 7 de dezembro
de 2018, quando mulheres
deram entrevistas ao programa Conversa com Bial, da
TV Globo. Elas denunciaram
que foram abusadas sexualmente pelo idoso durante
atendimentos espirituais na
casa Dom Inácio de Loyola,
em Abadiânia.
João de Deus está preso
em regime domiciliar em
Anápolis. Após a repercussão, o Ministério Público de
Goiás (MP-GO) criou uma
força-tarefa para investigar
as denúncias contra o religioso. O órgão chegou a receber mais de 300 denúncias
contra o acusado de crimes
sexuais. Ele sempre negou
as acusações.
Em janeiro deste ano, João
de Deus recebeu a sua sexta
e mais recente condenação à
prisão —cinco delas, por crimes sexuais praticados du-

rante atendimentos espirituais na Casa de Dom Inácio
de Loyola, em Abadiânia (GO).
Juntas, as penas atribuídas a
ele somam mais de 110 anos
de encarceramento.
Em março de 2020, ele foi
liberado para cumprir pena
em sua mansão em Anápolis,
no interior de Goiás, por ser
considerado do grupo de risco
para a Covid-19. O ex-médium
chegou a voltar para o regime
fechado em agosto de 2021.
No mês seguinte, no entanto,
foi para casa depois de reportar problemas de saúde.
A concessão da prisão domiciliar causou revolta entre
as vítimas do ex-médium, e
Andrea Mannelli diz querer
se unir àqueles que contestam
o benefício. Para isso, afirma,
seria necessária uma decisão
a respeito de seu caso. “Até
sair uma sentença, do ponto
de vista legal [o meu caso] é
um processo. E eu não posso
contestar a prisão domiciliar”.
(Especial para O Hoje)

ENADE

Estudantes têm até sábado para preencher questionário
Alunos que farão o Exame
Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) 2022 têm
até sábado (26) para preencher
o Questionário do Estudante.
O instrumento, que é obrigatório, deve ser respondido até
as 23h59 (horário de Brasília)
por meio da página do Enade.
A prova do exame será
aplicada no domingo, 27 de
novembro. Apenas após responder o questionário é que
o estudante conseguirá visualizar seu Cartão de Confirmação da Inscrição, que
contém as informações sobre
o local de prova.
Segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
até o último domingo (20),
405.201 mil estudantes já haviam preenchido o questionário.
Esse número representa 67,75%
dos 598.116 estudantes concluintes inscritos no exame.
“O questionário deve ser
respondido exclusivamente
pelo estudante, não sendo admitidas quaisquer manipulações, influências ou pressões
de terceiros”, alertou o Inep.

Valter Campanato / ABr

Apenas após responder o questionário é que o estudante conseguirá visualizar seu Cartão de Confirmação da Inscrição
Ele destacou ainda que as respostas específicas de cada participante são sigilosas e serão
tratadas em conjunto com as

respostas dos demais, por curso de graduação, para a geração de estatísticas e indicadores educacionais.

A realização da prova e o
preenchimento do Questionário do Estudante asseguram a
regularidade dos estudantes

inscritos junto ao Enade. O
não cumprimento de um desses instrumentos impossibilita
a colação de grau. (ABr)
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Em 12 anos, casos de dengue
em Goiás cresceram quase 300%
O Estado registrou
mais de 180 mil
casos confirmados
da doença, o que
fez com que a
Secretaria Estadual
de Saúde ligasse
o alerta para os
cuidados e a
prevenção
contra possíveis
criadouros do
mosquito
Alexandre Paes
Desde o início do ano os
casos de dengue em Goiás
não param de aumentar, e
de acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde
do Estado (Suvisa), somente
em 2022 foram confirmados
180 mil casos de dengue em
Goiás. Esse é um aumento de
296% quando comparado
com os últimos 12 anos. Além
disso, a quantidade de óbitos
também aumentou, e cerca
de 149 pessoas morreram devido à doença.
O dado foi divulgado pelo
último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde,
que avaliou o período de 2
de janeiro a 29 de outubro
deste ano. Conforme o levantamento, o estado também é
vice-líder nacional em número de casos prováveis da
doença, com 204 mil ocorrências. Os números só ficam
atrás do estado de São Paulo.
Se feito um ranking, São
Paulo lidera o número de casos prováveis de dengue e o
número de mortes pela doença, com 343.931 ocorrências
(entre confirmados e notificados) e 273 óbitos. Em seguida, está Goiás com 204.275 casos e 149 mortes e, em terceiro
lugar, o estado do Paraná, com
159.107 casos e 107 óbitos.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás (SESGO), o número de mortes por
dengue registrado em 2022
é, até o momento, o maior já
visto em 12 anos. Em 2021,
foram registradas 38 mortes,
o menor número já registrado. Os dados começaram a
ser contabilizados pela pasta
em 2010, quando houve um
registro de 93 mortes da doença no Estado. O segundo número mais alto foi em 2015
com 102 mortes.
A doença, causada por um
vírus, é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. O pernilongo também
é o transmissor de outras
doenças como a zika e a chi-

Saúde orienta
população a fazer
vistoria minuciosa
em casa,
principalmente
pessoas que vão
viajar e deixar a
residência sozinha

kungunya e se reproduz a
partir da água parada.

Ações de prevenção

A assessora técnica de gabinete da Suvisa, Dra. Cristina
Aparecida Laval, orienta os
moradores a fazer uma vistoria minuciosa em suas residências, para eliminar os
prováveis criadouros do mosquito no período em que o
imóvel permanecer fechado.
Entre as medidas que inibem
a reprodução do inseto em
grande escala, estão a vedação da caixa d’água, o recolhimento e acondicionamento
do lixo no quintal, a cobertura
de cisterna e de todos os reservatórios de água.
O Aedes aegypti tem a capacidade de se reproduzir nos

mais inusitados e impensados
lugares. Um criadouro muito
comum é o recipiente de degelo das geladeiras. “Ao viajar,
mesmo que por poucos dias,
as pessoas devem fazer a limpeza desse compartimento”,
pontua a especialista. O mesmo cuidado deve ser adotado
com os vasos de plantas, vasos
sanitários, depósitos de água
de umidificadores, ralos de
banheiro e sifões das pias da
cozinha e do banheiro.
Todos esses locais são potenciais criadouros do mosquito pelo fato de acumularem
água, mesmo que em pequena
quantidade. O ovo do vetor,
em contato com a água parada, leva em média sete dias
para se transformar em mosquito adulto. Os quintais das
residências também merecem
atenção. Eles devem se manter
limpos, sem qualquer objeto
que possa acumular água.
Laval destaca que itens aparentemente inofensivos, como
tampinhas de garrafa, pequenas latas e copos plásticos, se
transformam em ambientes
favoráveis à proliferação do
inseto. Por fim, ressalta que é
a atuação do cidadão no âmbito de seu domicílio o fator
decisivo para reduzir e evitar
esse vetor de doenças.

Cuidados em casa

Ações que devem ser ado-

tadas, pelo menos uma vez
por semana, para prevenir e
combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya são
várias. Verificar se a caixa
d’água e as lixeiras estão fechadas; colocar areia nos pratos de plantas; recolher e
acondicionar o lixo do quintal; cobrir piscina, cisternas
e demais reservatórios de
água; tapar os ralos e baixar
as tampas dos vasos sanitários; limpar as calhas, bandejas externas da geladeira,
vasilhas dos bichos de estimação e bandejas coletoras
de água do ar-condicionado.
Seu Antônio Tadeu Brandão de Araújo, 50, contraiu
dengue duas vezes em menos
de 2 anos, e durante o periodo
de infecção viu que um pequeno mosquito afeta muito
a saúde dos seres humanos.
Depois de passar por essa experiência terrível, ele sempre
tá de olho nos cantinhos da
casa, pra evitar oferecer locais
que favoreçam o Aeds aegypti
se proliferar.
“Apesar de frequentemente
buscarmos manter a casa livre
dos focos do mosquito, os agentes da saúde são pessoas qualificadas e podem nos orientar
da melhor forma. Muitas vezes, podemos estar fazendo a
limpeza de forma errada, então sempre gosto de recebêlos e mostrar onde eu já limpei

para garantir que aqui estamos
seguros e sem água parada”,
disse o morador.
Quem também teme o
mosquito e faz de tudo para
contribuir com o combate à
Dengue é a dona Florinda
Torres. Ela é vizinha de Antônio, e na sua família somente sua netinha escapou
da doença. Todos seus filhos,
e esposo foram infectados ao
menos uma vez, e desde então
“É aquela coisa, eu faço a
minha parte, mas, às vezes,
o outro não. A gente vive hoje
uma situação de pandemia,
se isolando para evitar se contaminar e não contaminar
ninguém. Mas não podemos
nos esquecer dessas doenças
sazonais, como dengue e
H1N1. Se não cuidarmos, tudo
pode virar um calderão de
doenças”, alertou Araújo. (Especial para O Hoje)

A atuação do
cidadão no âmbito de
seu domicílio é o
fator decisivo para
reduzir e evitar esse
vetor de doenças

ranking
últimos 12 anos
2010 ..............................93 mortes
2011................................51 mortes
2012 ..............................52 mortes
2013 ..............................95 mortes
2014 ..............................93 mortes
2015 ............................102 mortes
2016 ..............................69 mortes
2017 ..............................53 mortes
2018 ..............................85 mortes
2019 ............................100 mortes
2020 ..............................47 mortes
2021 ..............................38 mortes
2022 ............................149 mortes
Fonte: SES-GO | Suvisa

O Aedes aegypti tem a capacidade de se reproduzir nos mais inusitados e impensados lugares, como nos recipientes de degelo das geladeiras
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ONU pede investigação de
supostas execuções de russos
Registros teriam
sido feitos por
ucranianos após
a retomada do
vilarejo de
Makiivka, na
região de Lugansk,
no leste do país.
Rússia acusa a
Ucrânia de crime
de guerra
Vídeos que mostram soldados russos deitados no chão,
rendidos por ucranianos, e aparentemente sendo executados
a tiros em seguida provocaram
reações internacionais para
possivelmente dar início a uma
investigação sobre o caso – e
os votos de Moscou para encontrar os responsáveis.
Uma porta-voz do gabinete
dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU) em Genebra, na Suíça,
disse à agência de notícias
alemã dpa nesta segunda-feira
(21) – e também previamente
à Reuters – que tomou conhecimento sobre o fato, que deve
ser investigado.
“As alegações de execuções
sumárias de pessoas 'hors de
combat' devem ser pronta,
plena e efetivamente investigadas, e quaisquer perpetradores, responsabilizados”,
declarou Marta Hurtado.
O termo francês ‘hors de
combat’ integra o direito internacional e significa “fora
de combate”, ou seja, des-

Em meio a acusações mútuas de crimes de guerra, ucranianos e russos continuam se enfrentando em diversas frentes na Ucrânia
creve soldados que não estão
ativamente em combate ou
não são capazes de combater
em guerra.
Os vídeos surgiram na semana passada em mídias sociais e também na mídia da
Ucrânia, segundo o jornal The
New York Times, e mostram
diversos soldados russos vigiados por ucranianos. Na sequência, tiros podem ser ouvidos. Mais tarde, outra parte
do vídeo exibe em torno de
uma dúzia de cadáveres.
As imagens teriam sido feitas no meio deste mês de novembro, quando o exército
ucraniano recapturou o vilarejo de Makiivka, na região de
Lugansk, no leste do país. Conforme especialistas consultados
pelo NY Times, o vídeo parece
autêntico, embora o contexto
ainda cause dúvidas.

Devido a esse episódio,
russos e ucranianos acusamse mutuamente de cometer
crimes de guerra. Moscou
alega que “soldados desarmados foram impiedosamente alvejados”.
Kiev, por meio do comissário de Direitos Humanos
da Ucrânia, Dmytro Lubinets, diz que o ato ocorreu
em legítima defesa porque
pelo menos um dos soldados
russos teria atirado no momento da rendição.
Ao comparar os vídeos
com imagens de satélite, o
NY Times concluiu que as filmagens foram feitas em uma
propriedade rural de Makiivka por pelo menos duas fontes: um soldado ucraniano
que documentou as batalhas
no vilarejo e também drones
possivelmente das forças

MAIS DE 300 MORTES

Irã vive situação “crítica”,
diz chefe da ONU
O Alto Comissariado das
Nações Unidas (ONU) para os
Direitos Humanos disse nesta
terça-feira (22) que a situação
no Irã é “crítica”, descrevendo
um endurecimento da resposta
das autoridades aos protestos
que resultaram em mais de
300 mortes, incluindo 50 crianças, nos últimos dois meses.
“Instamos suas autoridades
a atender às demandas das pessoas por igualdade, dignidade
e direitos, em vez de usar força
desnecessária ou desproporcional para suprimir os protestos”,
disse um porta-voz do chefe de
direitos humanos da ONU, Vol-

ker Turk, em uma entrevista à
imprensa em Genebra.
A República islâmica tem
sido tomada por protestos em
todo o país desde a morte da
curda Mahsa Amini, de 22
anos, sob custódia da polícia
de moralidade em 16 de setembro, depois que ela foi
presa por usar roupas consideradas “inadequadas”.
O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) afirmou que continua profundamente preocupado com relatos
de crianças sendo mortas, feridas e detidas no Irã em um
comunicado na sexta-feira (18),

acrescentando que as mortes
relatadas de crianças em protestos antigovernamentais “devem parar”. “Cerca de 50 crianças perderam suas vidas na
agitação pública no Irã”, disse
o Unicef no comunicado.
Isso ocorre quando manifestações no Irã continuam
há mais de dois meses e em
meio a crescentes chamadas
de manifestantes e ativistas
online para Unicef, Anistia Internacional e outras organizações de direitos humanos
para tomar medidas sobre violações de direitos humanos e
crimes contra crianças no Irã.

ucranianas que foram utilizados para vigiar a ofensiva.
Ucranianos e russos têm se
acusado mutuamente de cometer crimes de guerra desde
o início da invasão, que começou oficialmente em 24 de
fevereiro deste ano. Mas o número de acusações reportadas
contra o exército russo aparenta ter uma escala maior.
A cidade de Bucha, nos arredores da capital Kiev, ficou
marcada quando as tropas
russas deixaram a região e
um rastro de brutalidade: estima-se que 458 civis foram
mortos, vários deles enterrados em valas comuns descobertas após o êxodo russo do
município, em abril.
Em setembro, uma vala comum e pelo menos dez locais
usados para tortura foram descobertos na cidade de Izium,

na região de Kharkiv, no nordeste do país, depois que forças
ucranianas retomaram a área.
Após Moscou anunciar a
retirada da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, no
início de novembro, o conselheiro da Presidência ucraniana, Mykhailo Podolyak,
afirmou que as forças russas
colocaram minas e pretendem transformar o município
numa "cidade da morte".
O governo ucraniano também acusa a Rússia de bombardear propositadamente alvos e infraestruturas civis.
Na semana passada, o presidente Volodimir Zelenski disse que cerca de 10 milhões
de habitantes – de uma população total pré-guerra de
44 milhões – estavam sem
energia, isto é, às escuras e
sem aquecimento.

INDONÉSIA

Terremoto causa a
morte de 252 pessoas
Muitas crianças morreram em terremoto na
Indonésia, quando suas
escolas desabaram, disseram autoridades nesta
terça-feira (22), enquanto
equipes buscavam resgatar pessoas presas nos escombros em uma cidade
devastada na Ilha de Java.
Centenas de pessoas
ficaram feridas no terremoto dessa segundafeira, e as autoridades
alertaram que o número
de mortos provavelmente aumentará.
O terremoto raso, de
magnitude 5,6, atingiu
as montanhas na província mais populosa da
Indonésia, Java Ocidental, causando danos sig-

nificativos à cidade de
Cianjur e soterrando
pelo menos um vilarejo.
Deslizamentos de terra e terrenos acidentados
estavam dificultando os
esforços de resgate, disse
Henri Alfiandi, chefe da
Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas).
“Muitas das vítimas são
crianças, porque às 13h elas
ainda estavam na escola”,
afirmou ele, referindo-se
ao horário do terremoto.
O presidente Joko Widodo viajou ontem para
Cianjur a fim encorajar
os socorristas. “Minha instrução é priorizar a retirada das vítimas que ainda
estão presas sob os escombros”, disse o presidente.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
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

Protestos ocorrem desde a morte da curda Mahsa Amini, de 22 anos
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Essência

Camila
Amorim,
diretora do
grupo Miau
Auau, fala do
cotidiano dos
voluntários
da causa
animal no
‘Papo Xadrez’

Trabalho
voluntário,
amor
incondicional
Fotos: Guilherme de Andrade

Guilherme de Andrade
O episódio desta semana do
‘Papo Xadrez’ foi com a diretora
da organização Miau Auau, Camila Amorim. A 40ª transmissão
do podcast trouxe um pouco do
cotidiano daqueles que trabalham de forma voluntária para
melhorar a qualidade de vida
de animais em situação de rua.
São dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais da
Miau Auau mobilizados pela causa animal. Acompanhe os cortes
desse encontro pelo nosso perfil
no Instagram @xadrezpapo.
Camila conta que o amor pelos animais vem desde o berço.
A família sempre resgatou animais, então, desde a infância, os
pequenos já estão no cotidiano
da protetora. "Eu me assustei
muito quando eu entendi que o
mundo lá fora não gostava de
gatos”, resume o estranhamento
ao perceber a postura dos colegas
de escola com os animais. A diretora do grupo Miau Auau celebra, ainda nos dias de hoje, o
apoio que vem de sua família.
A protetora fala sobre os
maiores desafios que encontra
no cotidiano da ONG. “Primeiro
é o dinheiro, seguido pelo tempo”, resume as maiores dificuldades. Camila destaca ainda o
sofrimento cotidiano que enfrentam na atividade de resgate.
“Todo dia são mais de 200 directs”, coloca em números a demanda pelos protetores. “A solução começa com a castração”,
sintetiza o maior objetivo da
atuação cotidiana na ONG.
A diretora da Miau Auau chama atenção para o Dezembro
Verde, mês de conscientização
e combate aos maus tratos. “Em
primeiro lugar a gente precisa
de consciência, ninguém nasce
sabendo de nada, todo mundo

conscientização”, finaliza.

Nos últimos episódios

Todos os episódios seguem disponíveis na íntegra pelo canal do YouTube ‘Papo Xadrez’

tá aprendendo, todo dia”, resume o cuidado número um com
aqueles que buscam os protetores. Camila conta diversos casos que marcam, desde abandono de filhotes de gato numa
sacola de lixo fechada, até a tortura e morte de cachorros por
desavenças entre vizinhos: “tratam como produto”, finaliza.
Ponto vital abordado durante
o papo foi a relação com o poder
público. “A gente teve algumas
vitórias recentemente em relação às leis, mas ainda são muito
brandas”, compartilha um pouco da atuação junto ao Estado.
Camila afirma acreditar que o
Estado tem responsabilidade
com a causa animal, até pela
questão de saúde pública, mas
também divide essa conta com
os tutores. “A gente precisa realmente de fiscalização, controle
e responsabilidade dos tutores”,
denuncia a responsabilidade
conjunta pela atual situação.

Na voz dos apresentadores

A importância da atuação da

ONG Miau Auau é reforçada
pelo apresentador Felipe Cardoso. “Essas pessoas dedicam
seu tempo e esforço, de forma
voluntária, para causas que deveriam estar sendo tratadas pelo
poder público”, afirma. O apresentador destaca a quantidade
de animais em situação de rua
por irresponsabilidade tanto
dos tutores quanto do Estado e
finaliza dizendo: “esses protetores voluntários dão um primeiro passo muito importante
na questão da conscientização”.
O sofrimento dos pequenos,
oriundo dos descasos do poder
público e dos tutores, também é
destacado pela apresentadora
Ananda Leonel. “Se as pessoas
que se dispuseram a cuidar desses bichinhos os tratam dessa
forma, imagina quanto sofrimento eles não encontram na rua?”,
questiona. A apresentadora dobra os elogios à atuação da instituição e estimula o apoio. “Vamos
fazer como Camila disse, só uma
interação nas redes sociais já
ajuda o movimento, já ajuda na

Camila Amorim, uma das diretoras da organização Miau
Auau, está na 40ª transmissão
ao vivo do ‘Papo Xadrez’. O batepapo foi sobre o trabalho voluntário dedicado à melhoria da
condição de vida de animais em
situação de rua na capital goiana.
Camila se junta aos outros 46
convidados que estiveram nos
estúdios do jornal ‘O Hoje’. Dos
encontros dedicados ao mundo
da música e seus bastidores, aos
episódios sobre a indústria da
moda: nenhuma pauta fica de
fora do ‘Papo Xadrez’.
Na semana passada, os apresentadores Felipe e Ananda receberam a modelo plus size Bibi
Tomais. A influenciadora conta
desde o início de sua carreira,
que começou com uma oportunidade para modelar que sua
tia havia apresentado, até os
dias de hoje, com campanhas
nacionais estampando o rosto
da modelo. Depois que Bibi percebeu que seu trabalho tem o
poder de trabalhar a autoestima
de milhares de pessoas, hoje
ela diz que "não me vejo fazendo outra coisa".
O 38º episódio foi dedicado à
ginástica artística. Na semana em
que Rebeca Andrade traz um
ouro inédito para o Brasil, o ‘Papo
Xadrez’ convida os representantes
da escola MS de ginástica artística
para falar mais sobre a modalidade. Mário Sérgio, ex-ginasta e
fundador da escola, e Raíni Vinhal, atleta atuante, contam em
detalhes a realidade dos bastidores do esporte. “A ginástica me
salvou de muita coisa que eu sei
que eu ficaria muito mal se eu
tivesse sozinha”, Raíni destaca
uma das qualidades da modalidade. (Especial para O Hoje)
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LIVRARIA
t

Uma herança nacional
Diretamente da Inglaterra, Renata Formoso convida crianças

falantes do português a se reconectarem com as raízes brasileiras

Novo lançamento chega acompanhado de videoclipe

Versatilidade
musical
Paulo Londra lança ‘Nublado‘ com
Travis Barker. Música está disponível
em todas as plataformas digitais
Elysia Cardoso
Paulo Londra, que se
consolidou como um dos
artistas mais emblemáticos
do gênero urbano latino,
demonstra, mais uma vez,
ser uma força global ao trazer o renomado músico e
produtor Travis Barker para
a nova versão do hit 'Nublado'. A música e o videoclipe oficial já estão disponíveis em todas as plataformas digitais e no canal oficial do artista no YouTube.
A nova versão de 'Nublado', escrita por Paulo
Londra e produzida por Federico Vindver, confirma a
versatilidade musical do astro argentino. O artista segue surpreendendo o público global e a indústria
fonográfica em cada lançamento com canções que
continuam a demonstrar
sua genialidade musical,
desta vez unindo forças com
o astro americano Travis
Barker, reconhecido mundialmente pela maestria na
bateria como membro da
banda de rock Blink-182.
Acompanhada pelo talento inato de Travis Barker na bateria, a música
conta a história dos sentimentos que alguém encontra quando chega o fim repentino de um relacionamento cheio de turbulências, mas, ao mesmo tempo, percebe que talvez seja
a melhor coisa que poderia
ter acontecido. A faixa é
um Punk Rock contagiante
e refrescante que, com certeza, chegará a todos os
cantos do mundo.
Esta colaboração vem

depois de alguns meses repletos de lançamentos da
estrela argentina, que há
duas semanas estreou a
faixa 'A Veces', junto com
Feid, que traz o impacto
de uma batida clássica de
reggaeton com elementos
percussivos contundentes
que destacam a histórica
união entre Argentina e
Colômbia e já soma mais
de 31,8 milhões de streams.
Antes desse lançamento
veio 'Party En El Barrio',
com Duki, criando uma
música épica de dois amigos das praças da Argentina
para o mundo inteiro. Antes dessa faixa, ele lançou
seu tão aguardado reggaeton, 'Julieta', e depois cruzou barreiras ao lançar 'Noche de Novela' ao lado do
astro britânico Ed Sheeran,
seguido por seu lançamento duplo que conquistou a
cena musical com a versão
original de 'Nublado' e 'Luces'. Nas cenas do clipe filmado em Los Angeles é
possível ver as duas superestrelas em um ambiente
intimista, sentir a magia
criada no estúdio e se deixar levar pela linguagem
universal da música.
Paulo Londra, que é reconhecido como um verdadeiro pioneiro do movimento urbano vindo da
Argentina, continua se posicionando como um dos
artistas mais emblemáticos
do gênero urbano latino.
Agora, com uma nova
equipe para esta nova etapa de sua carreira, Londra
continua sua conquista global com novas músicas.
(Especial para O Hoje)

'Nina vai ao Brasil' e juntinho da vó Teresa conhece
as belezas e singularidades
do país de herança. Do bolo
de rolo, em Pernambuco, ao
Chimarrão no Rio Grande
do Sul, ela vivencia intensamente a cultura brasileira,
que é rica e única. A divertida viagem da brasileirinha
que mora na Inglaterra marca o lançamento infantil da
autora Renata Formoso, pela
Catavento Books.
Dedicado a crianças que
falam português pelo mundo – sejam imigrantes, filhos
de brasileiros nascidos fora
ou os moradores nativos –,
o livro é o segundo de uma
coleção que incentiva as famílias a manterem em prática a língua de herança. O
colorido e as rimas já apareciam em Eu também falo
português, o primeiro da coletânea, e voltam agora mais
tropicais e cheios de ginga
em uma verdadeira celebração à diversidade e riqueza
cultural do Brasil.
A história contempla expressões e palavras bem brasileiras, incluindo um pequeno glossário. Além de ampliar
o vocabulário, as crianças –
que moram ou não no Brasil
- podem aprender mais sobre
os costumes das diferentes
regiões do país, inclusive das
que ainda não conhecem. No
final, o leitor encontra mais
detalhes dos locais visitados
por Nina e o depoimento de
Carol Barbi, mãe, imigrante
e educadora parental, sobre
como lidar com despedidas
da família que mora longe,
seja para imigrar ou visitar.
Renata Formoso vive em
Londres, na Inglaterra, com
o filho Noah, sua maior inspiração para escrever. Durante a pandemia, enquanto

crianças no mundo todo
cresciam sem poder viajar
para encontrar familiares,
a literatura surge como ferramenta de alívio emocional.
Por meio da obra é possível
conhecer a cultura e sabores
de várias regiões brasileiras,
lugares que podem fazer
parte do itinerário de uma
próxima visita ao país.
As ilustrações de Carolina
Coroa contribuem ainda
mais para sanar a vontade
de conhecer ou voltar ao
Brasil. Apresentam paisagens turísticas – Avenida
Paulista, Corcovado, Pelourinho – e situações cheias
de descoberta e afeto, além
de um mapa do país com indicação das cidades visitadas
por Nina e a avó Teresa.

Sobre a autora

Renata Formoso é brasileira, comunicadora por formação e amante da língua
portuguesa. Nascida e criada

em Santos (SP), cresceu seguindo seus sonhos até parar em Londres, onde se tornou mãe do Noah — a maior
inspiração para escrever.
Publicou seu primeiro livro
Eu Também Falo Português,
em 2020, no qual deu vida
à personagem Nina. Juntas
seguem incentivando famílias do mundo todo a manter
vivo o idioma do coração.

Sobre a ilustradora

Carolina Coroa é de Belém do Pará, mas não ficou
por lá. Comunicadora e designer de moda por formação, já morou em São Paulo,
em Berlim e na Irlanda. Tornou-se mãe do Hugo e ilustradora ao mesmo tempo.
Agora vive em Londres e,
além de ilustradora de livros, trabalha com animação
infantil, muitas vezes enquanto viaja pelo universo
na nave espacial do Hugo.
(Especial para O Hoje)

Renata
Formoso e
Carolina
Coroa são as
responsáveis
pela obra
‘Nina vai ao
Brasil’

RESUMO de noVeLaS
t
amor sem igual
ramiro diz que é bom ficar
de olho em Miguel. Poderosa
fica mexida com a visita de
Miguel. donatella se irrita ao
saber que seu avô vai trabalhar na Brás. duplex lamenta
o encerramento do Mademoiselle. ramiro se recusa a atender ao pedido de donatella.
antônio Júnior fica mexido
com a visita de oxente. Poderosa encontra com Miguel
no mercadão. Leandro não
deixa Fonseca entrar em sua
casa. o advogado alerta Bernardo. Poderosa aceita o convite de olympia para dançar
no encerramento do clube.

Mar do sertão
candoca pede que tertulinho deixe sua casa, mas fica
sensibilizada com o que escuta. Jessilaine decide sair da
casa da família. Maruan aceita
a exigência de Sazhym e diz
que irá embora da cidade. Pajeú tenta se aproximar de deodora. timbó confronta Latifa
e acaba conseguindo seu emprego de volta. Xaviera prepara Firmino para conquistar
Lorena. ismênia e catão desconfiam de deodora. ismênia
confisca o remédio que deodora dá para o coronel. Laura
recebe Márcio castro e explica
seu plano.

Cara e Coragem
Leonardo simula um malestar e se esquiva da decisão
imposta a ele. Pat confirma o
namoro para Moa, que se angustia por não conseguir se
lembrar de nada. rebeca pede
para conversar com danilo.
regina tenta convencer Leonardo a votar em danilo. Leonardo acaba votando em clarice para ser a nova presidente
da SG, e danilo não reage
bem à escolha. Fernanda se
preocupa com rebeca. Ítalo
fala para rico que não denunciou duarte porque está
procurando alguma prova que
ligue Bob Wright a danilo.

Poliana Moça
Pinóquio canta “evidências”
e dedica a Lorena. Jefferson
tenta invadir o computador
de Luca; celeste o pega no
flagra. Luca realiza sorteio, o
prêmio: um dia inteiro com o
‘LUc1’ com direito a um acompanhante. nanci ganha o sorteio. Violeta fala que nanci
reconheceu Waldisney e que
ela não pode passar um dia
com o androide. Éric tenta inventar outra mentira sobre
Poliana para Song e Helena.
otto declara que Jeff não pode
ser descoberto e que eles precisam desmascarar primeiramente a Violeta.

Travessia
tonho leva um tombo, e
Brisa sai para socorre-lo. Juliana repreende Brisa, avisando à cliente que ela pode ser
presa. dina liga para ari e avisa que Brisa está com tonho.
caíque elogia a beleza de Leonor. rudá avisa a Guida que
não ficará com Moretti enquanto a mãe viaja. ari exige
que Brisa fique longe de tonho e de sua vida. Monteiro
diz a dante que viu tonho na
casa de Guerra e garante que
o menino está sendo bem tratado. cidália escuta Laís dizer
a olívia que está preocupada
com Stenio.
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AGENDA cULtUraL
t
oficina de Mini panetones
o Órion complex oferece
oficina infantil de mini panetone. atração gratuita
acontece nesta quarta-feira
(23), mas é preciso realizar
inscrição prévia através do
perfil do Órion no instagram
(@orioncomplex). atração é
destinada para crianças a
partir de 3 anos e acontecerá
das 14h às 17h no hall entre
as recepções do centro clínico do complexo. “a participação das crianças costuma ser fantástica, algumas
vezes surpreendendo até os
pais, que não esperam a habilidade dos filhos”, destaca
Sidrach Magalhães Júnior,
sócio da Pri Magalhães oficinas e eventos, empresa
responsável por ministrar a
oficina natalina no Órion
complex. Quando: quartafeira (23). onde: avenida Mutirão, setor Marista - Goiânia.
Horário: das 14h às 17h.
espaço gamer
até o dia 27 de novembro, o público do Shopping

Órion Complex oferece oficina infantil de mini panetone hoje (23)
Quando: terça-feira (22).
onde: 10h às 22h.
especial erasmo Carlos
o cantor e compositor
erasmo carlos, que faleceu
nesta terça-feira (22), aos
81 anos, ganha homenagem
na tV cultura, com a reapresentação dos programas
imagem do Som e ensaio,
e do concerto do artista com
a Brasil Jazz Sinfônica. na
madrugada de terça (22)

Copa do mundo
o araguaia Shopping
convida o público a acompanhar todos os jogos da
copa do Mundo 2022 no
telão instalado em sua Praça de alimentação. o local,
que ganhou decoração temática para deixar a torcida ainda mais no clima da
copa, tem capacidade para
900 pessoas. além disso,
as lanchonetes e os restaurantes do shopping estão com promoções exclusivas para os torcedores,
até o fim do campeonato.
também no shopping, é
possível conferir de perto
a al rihla, bola oficial da
copa do Mundo do catar,
até o dia 30 de novembro.
Quando: quarta-feira (23).
onde: rua 44, nº 399, Setor
central - Goiânia.

Novidade da semana na programação
do Cine Cultura é o ﬁlme ‘Serial Kelly’
O filme 'Serial Kelly', comédia politicamente incorreta e eletrizante, estreia nesta quinta-feira (24), na sessão
das 20h30. O filme conta com
a estreia da cantora Gaby
Amaranto como protagonista,
interpretando uma cantora
de forró eletrônico que viaja
pelo interior do nordeste brasileiro deixando mortes por
onde passa. De forma ácida
e transgressora, a comédia
que tem roteiro assinado por
Guerra e Marcelo Caetano,
traz uma personagem feminina forte, dona de si, e senhora dos seus desejos. Empoderada, Kelly é uma estrela
em ascensão, e a primeira serial killer feminina do Brasil.
E para quem não viu,

Outras três produções seguem em cartaz por mais uma
semana na sala, inclusive nos dias de jogos do Brasil
ainda dá tempo de conferir
as três produções que seguem em cartaz no Cine Cultura. São elas: 'O Clube dos
Anjos' , de Angelo Defanti,
baseado na obra de Luís
Fernando Veríssimo; 'Palo-

ma', de Marcelo Gomes; o
premiado 'Contratempos',
dirigido por Eric Gravel.
O Cine Cultura funciona
normalmente no dia 24 de
novembro. Mesmo com jogo
do Brasil na Copa do Mundo,

as quatro sessões serão devidamente realizadas. Já no
dia 28, em razão dos serviços de dedetização do prédio
do Centro Cultural Marieta
Telles, não haverá sessões
no cinema.
Lembrando que a programação, atipicamente, segue
até terça-feira (29), isso porque na quarta-feira (30), a
sala recebe mais uma edição
do 'Festival Lanterna Mágica',
com filmes infantis imperdíveis! O Cine Cultura fica
no Centro Cultural Marietta
Telles Machado, na Praça Cívica. Os ingressos saem a R$
10 (inteira) e R$ 5 (meia) e
podem ser adquiridos antes
da sessão, na bilheteria do
local, somente em dinheiro.

Virgínia e Zé Felipe levam
filha de 30 dias de vida
em viagem internacional
e família esbanja simpatia
em aeroporto
completando um mês de
nascimento nesta terça-feira
(22), Maria Flor, segunda filha
de Virgínia Fonseca e Zé Feli-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
a Lua nova em Sagitário ativa
um novo campo de visão e o ajuda a desenvolver uma nova filosofia de vida. abre-se para você
o caminho para um curso, uma
viagem e também resoluções de
documentos. aproveite a fase
para desenvolver todo o seu potencial e a quebra de crenças.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a Lua nova em Sagitário o
ajuda a elaborar possíveis investimentos e aplicações financeiras.
Haverá a oportunidade de entender o que deve ser eliminado
e transformado em sua jornada.
assuntos relacionados a heranças, pensão, partilhas, aposentadoria e bens serão mexidos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
a Lua nova em Sagitário vai
trazer uma nova fase para um relacionamento. Pode se tratar de
um relacionamento amoroso ou
de relações comerciais. o campo
social é ativado exponencialmente.
Haverá a oportunidade de conhecer pessoas interessantes.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
a Lua nova em Sagitário vai
trazer uma nova fase para o trabalho e também para o desenvolvimento da sua rotina. esteja aberto a novas oportunidades. É um
período oportuno para resolver
questões que cercam a sua rotina
e a sua agenda de trabalho.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a Lua nova em Sagitário traz
oportunidades para namorar.
esse setor pede que você desenvolva seus talentos e que foque
no seu desenvolvimento pessoal.
a autoestima deve ser exercitada
para que tudo floresça daqui para
frente. Haverá a oportunidade
de expressar sentimentos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
a Lua nova em Sagitário vai
trazer um novo movimento em
família ou novas decisões envolvendo moradia ou um imóvel
que esteja em seu nome. essa
nova fase também move as relações com pais e sogros. Momento em que é preciso focar
em suas necessidades íntimas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a Lua nova em Sagitário vai
ampliar o seu campo de visão e
ajudá-lo a se comunicar com
pessoas do seu convívio. É um
período que deixa em destaque
as relações com parentes. esteja
aberto a informações pertinentes
para o seu desenvolvimento.

8

CELEBRIDADES
Xuxa se revolta com
ameaças de Deolane em
‘a Fazenda’ e irmã da advogada compra briga com
apresentadora
Se dentro de ‘a Fazenda’
deolane vem causando medo
nos participantes, fora do programa o público segue comentando sobre o comportamento da advogada. depois
de comprar briga com uma
ex-participante do programa
por comparar deolane a Karol
conká, desta vez dayanne Bezerra resolveu comprar briga
com Xuxa Meneghel. a irmã
de deolane disse que Xuxa
está "no freezer" após a apresentadora repudiar as ameaças feitas por deolane aos rivais, principalmente Bárbara
Borges. "nossa, gente, a Xuxa
apareceu para defender a paquita dela. engraçado que
quem está no freezer é você.
nada do que você fez deu
certo, todos os programas
acabaram, zero audiência. ainda bem que minha família é
de deus, ser de deus é muito
bom, é bem melhor", disparou
a irmã de deolane. (Lara nascimento, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
para quarta (23), à 0h30, vai
ao ar o programa imagem
do Som - erasmo carlos dVd: erasmo carlos, gravado em 2005. Quando: quarta-feira (23). onde: tV cultura. Horário: 0h30.

cerrado tem acesso, de forma totalmente gratuita, à
uma arena de jogos eletrônicos das mais diferentes
plataformas, tais como computadores em rede, Playstation 5, cockpit para jogos
de corrida, óculos de realidade 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.

n

Renata Silveira entra para a
história com jogo da Copa
do Mundo na Globo e agrada web
Renata
Silveira
fez história na Globo nesta
manhã de
terça-feira
(22) no terceiro dia
de Copa do
Mundo
2022 do
Catar. A
profissional de 34
anos foi a primeira mulher a narrar uma partida de Mundial em TV
aberta, com Dinamarca
e Turquia, integrantes do
Grupo D ao lado de França e Austrália. Essa Copa
que dará um prêmio milionário para o campeão
vem reforçando ainda
mais o espaço dedicado
às mulheres na cobertura
jornalística. Por volta dos
10 minutos de jogo, seu
nome já figurava na lista
pe, já está realizando a primeira viagem internacional.
o casal e as duas herdeiras
embarcaram rumo a Portugal,
dias antes de o cantor realizar
shows pelo País. a família foi

de assuntos mais comentados no Twitter e com
muitos elogios. "Gigante",
"sabe demais", "fazendo
história", "gosto muito.
Calma e fala de um jeito
que qualquer um é capaz
de entender", "confesso
que gosto dela até mais
que alguns narradores já
consagrados" e "é uma
enciclopédia humana" foram alguns dos comentários. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
flagrada durante a passagem
pelo aeroporto de Guarulhos,
em São Paulo. Virgínia circulou pelo local com a recémnascida no colo, enquanto Zé
carregava Maria alice, a pri-

mogênita de 1 ano e 5 meses.
com máscaras de proteção
contra a covid-19, o casal foi
simpático com os fãs e distribuiu selfies pelo local. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Deborah secco transforma
suéter em vestido e dá
melhor resposta para críticas ao visual com calcinha de fora
deborah Secco assumiu
o posto de comentarista convidada do programa ‘tá na
copa’ e foi alvo de críticas
por seu primeiro look. a calça
cargo com cintura baixa, barriga de fora e calcinha à mostra dividiu opiniões na web e
ao dividir com os seguidores
no instagram a produção
usada para a atração de segunda-feira (21), a artista
mandou um recado para os
haters. "Sendo quem eu quero ser. está na copa. está no
Sportv", afirmou a global, defendida por um time de famosos nas redes sociais. em
entrevista antes da estreia,
deborah contou que ela não
quer ter o papel de especialista no programa. "estarei
representando as pessoas
que não tem relação ou não
acompanha futebol, mas que
passam a ser grandes amantes e torcedores assíduos durante a copa do Mundo. acho
que vou conseguir trazer este
universo e representar grande parte da torcida", afirmou.
(Marilise Gomes, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a Lua nova em Sagitário abre
novas oportunidades para ganhos
financeiros. caso esteja à procura
de uma nova oportunidade de
trabalho, com foco em crescimento financeiro, esteja atento aos
próximos dias. É um período oportuno para fazer investimentos.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
a Lua nova no seu signo abre
uma nova fase para o seu desenvolvimento pessoal. É um período para zerar tudo e recomeçar a sua jornada dando novos
passos e assumindo novas posturas. aproveite a fase para analisar como pode se posicionar
diante de situações e pessoas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a Lua nova em Sagitário vai
fazer com que informações sigilosas circulem. Bom período para
analisar os seus passos em silêncio
e de uma forma mais meditativa.
aproveite esse período para desenvolver a sua espiritualidade.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a Lua nova em Sagitário vai
abrir uma nova fase para amizades e para desenvolver os seus
projetos. É um período oportuno
para tirar do papel as suas ideias
e desenvolver planos mais elaborados e que possam envolver
outras pessoas. aproveite para
fazer novos amigos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
a Lua nova em Sagitário vai
trazer uma nova fase para a sua
carreira profissional e para as
suas metas futuras. o gráfico
aponta movimentos para realizar
acordos e negociações. É um período oportuno para assumir compromissos e alicerçar as relações
com figuras de autoridades.

16
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O ‘Tremendão’ da Jovem Guarda
Erasmo Carlos,
um dos maiores
nomes do rock
nacional, morre
aos 81 anos
Elysia Cardoso
O cantor e compositor Erasmo Carlos, faleceu nesta última
terça-feira (22), aos 81 anos. O
artista, que foi um dos pioneiros
do rock brasileiro, deixa como
legado musical mais de 750
composições próprias. Nascido
Erasmo Esteves, ele adicionou
o Carlos no nome artístico em
homenagem ao seu amigo e
maior parceiro musical, Roberto Carlos, e também a Carlos
Imperial, produtor musical com
quem escreveu canções como
o rock 'Eu Quero Twist' e de
quem foi secretário pessoal.
No dia 17 de outubro, o
músico foi internado no hospital Barra D'Or com uma síndrome edemigênica. Ele recebeu alta no dia 2 de novembro,
após mais de duas semanas
de internação. "Bem simbólico? Depois de me matarem
no dia 30, ressuscitei no Dia
de Finados e tive alta do hospital", escreveu o cantor.
Na ocasião, as apresentações que Erasmo faria nos Estados Unidos no início deste
mês foram adiadas. Em agosto, Erasmo contraiu covid-19
e passou oito dias internado
para tratar a doença. "Não foi
mole, não, foi difícil. Eu não
consegui sozinho, não, con-

segui com a ajuda dos meus
médicos, familiares, amigos,
colegas, da minha querida
Fernanda, que contraiu covid
comigo e estamos curados,
das milhares de orações que
eu recebi, pensamentos positivos, palavras carinhosas que
não dá nem para explicar. Eu
fico muito feliz do fundo do
coração, muito obrigado a todos", disse, após receber alta.
Com 29 álbuns de estúdio,
lançados entre 1965 e 2019,
e cinco discos ao vivo, Erasmo
Carlos foi um dos pioneiros
do rock n' roll no Brasil, estilo
musical que adotou desde o
início da carreira influenciado por um de seus maiores
ídolos, Elvis Presley. Foi uma
das músicas que fez muito
sucesso na voz do rei do rock

Fosse na época da
Jovem Guarda ou
nas décadas
seguintes, Erasmo
participou da
composição de
muitos dos sucessos

- "Hound Dog" - que o aproximou de Roberto Carlos ainda na década de 1950.
Em 1965 Erasmo Carlos estouraria de vez com a Jovem
Guarda. O programa exibido
pela TV Record era apresentado por ele, Roberto Carlos e
Wanderléa, criando um movimento cultural de música e
comportamento iniciado com
os três. Essa época também
está detalhadamente representada na cinebiografia de Erasmo dirigida por Lui Farias.
'Emoções', uma parceria
com Roberto Carlos, foi a música de sua autoria mais regravada até hoje. No ranking
das mais tocadas nos últimos
10 anos no Brasil, a liderança
ficou com ‘É preciso saber viver’, outra parceria com Ro-

berto Carlos. Nos últimos 10
anos, Erasmo Carlos teve mais
de 85% de seus rendimentos
em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio, Shows e TVs. Seus herdeiros continuarão a receber os
rendimentos por 70 anos após
sua morte, como determina a
lei do direito autoral (9.610/98).
Um de seus últimos trabalhos foi em um streaming
como ator protagonista no
longa-metragem 'Modo Avião',
junto com Larissa Manoela.
Em fevereiro de 2021, ele lançou o álbum 'O futuro pertence à... Jovem Guarda' com
oito canções dos anos 60 e
viajava pelo Brasil comemorando os 50 anos de carreira.
Ao longo dos anos, tornouse referência para inúmeros
músicos. E recebeu homenagens, como na canção Tremendão é Tremendão, do grupo
Funk'n'Lata. Em 1998, Ivo Meirelles explicava o motivo para
a admiração, à Folha de S. Paulo: "Erasmo é autêntico. Não é
marketeiro. Por isso o mercado
não lhe dá o devido valor e
ele está há anos sem gravar".
Em junho de 2021, Erasmo
Carlos deu uma série de entrevistas por ocasião de seu
aniversário de 80 anos. Ao
Estadão, contava: "Com 80,
podia estar jogando cartas
com os aposentados na praia.
Não. Estou aqui, trabalhando.
Gosto do que faço. Quis a vida
que eu fosse um compositor,
que eu aprendesse alguns
acordes que me permitissem
fazer minhas músicas. O resto
é minha imaginação que faz".
(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.
‘Nada É Por Acaso’, protagonizado por Giovanna Lancellotti e Mika Guluzian, segue em cartaz nos cinemas goianos
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
O levantamento
feito pelo Itaú
Unibanco apontou
que os fãs de
festivais e artistas
geraram
crescimento de
939% na economia
brasileira

Crescimento do mercado aumenta
vinda de eventos internacionais
Um exemplo a ser
analisado é a edição do Rock in Rio
2022. Neste ano os
ingressos dos dias
4 e 8 de setembro,
em que Justin Bieber e a banda britânica Coldplay se
apresentaram, causaram alvoroço nos
lucros
Victória Vieira da Silva
Desde a pandemia da Covid-19, a economia no setor
de shows no Brasil viveu um
momento de incertezas. Neste
período, o mundo presenciou
as realizações de diversas lives, que não se comparam à
emoção de presenciar uma
apresentação ao vivo. Contudo, a superação desse cenário
após três anos colocou o País
de volta aos trilhos do consumo de diversos eventos internacionais.
O levantamento realizado
pelo Itaú Unibanco apontou
que os fãs de festivais e artistas fizeram o setor crescer
939% na economia brasileira.
Esses resultados foram apenas neste terceiro trimestre
de 2022 em comparação com
o ano passado.
Ao todo, diante o estudo de
dados da Análise do Comportamento de Consumo, houve
um aumento de 552% quando
os anúncios dos shows e outras
ocasiões foram feitas.
“Foi o quinto trimestre consecutivo de liderança do setor
de turismo, mas shows e festivais também ganharam fôlego no terceiro trimestre”, informou Moisés Nascimento,
diretor de Dados do Itaú.
Um exemplo a ser analisado é a edição do Rock in
Rio 2022. Neste ano os ingressos dos dias 4 e 8 de setembro,
em que Justin Bieber e a banda britânica Coldplay se apresentaram, causaram alvoroço
nos lucros. A venda para o
festival ocorreu na terça-feira
no início de abril.
Na ocasião, os admiradores
de Bieber bateram o recorde

ram em média 32% em relação
a edição de 2019.
Outro evento de grande
público foi o Lollapalooza. O
festival recebeu 300 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em 2022.
Em sua primeira edição, o
Primavera Sound São Paulo
contabilizou uma enorme
quantidade de consumidores
em novembro.

Copa do Mundo
e a economia

de show mais vendido na história do evento, esgotando em
12 minutos. Já o grupo composto por Chris Martin, Jonny
Bucklanddia, Phil Harvey, Will
Champion e Guy Berryman foi
o segundo a esgotar, em 27
minutos. Os ingressos para
Post Malone acabaram em 59
minutos, para o dia de Dua
Lipa em 1 hora e 4 minutos e
o do Green Day em 1 hora e
44 minutos, segundo a organização do Rock in Rio.

Os dados explorados levaram em conta as compras nos
cartões do Itaú Unibanco e
nas vendas realizadas pelo sistema da empresa dos meios
de pagamentos do banco.
De acordo com a pesquisa,
as situações nas quais os fãs
necessitam se deslocar para
longas distâncias favoreceram
o comércio de hotelarias, transporte e alimentação. Nos dias
em que o festival ocorreu, as
transações econômicas cresce-

Além do consumo de festivais, os brasileiros esbanjaram
suas economias em itens ligados
à Copa do Mundo. Nos últimos
meses, as figurinhas do álbum
da competição esportiva deram
uma alavancada nas bancas de
jornais, subindo 73% em comparação às transações no terceiro semestre em 2021.
Para os setores de artigos
esportivos, a camisa oficial da
seleção brasileira marcou um
parâmetro necessário no crescimento de vestimentas voltadas para times. O registro foi
de 32% nas transações monetárias e 24% nas operações.
Dentre todos esses fatores,
as passagens com destino ao
Catar foram bastante requisitadas. O principal motivo está
atrelado à compra dos ingres-

sos dos jogos. Essa categoria
teve um resultado de R$ 4.766.
Em perspectiva, os Estados que
mais compraram entradas para
os jogos foram São Paulo (52%),
seguido pelo Rio de Janeiro
(14%), Paraná (5%), Minas Gerais (5%) e Distrito Federal (4%).
A economista do Itaú, Julia
Gottlieb, concedeu uma entrevista para o jornal O Globo
e relatou que no terceiro trimestre a economia enfrentou
uma fraqueza nas margens
dos levantamentos, devolvendo uma alta nos primeiros
seis meses do ano. A expectativa para o final do ano é que
haja um crescimento fraco no
Produto Interno Bruto (PIB),
finalizando com 2,75% e a
possibilidade de 0,7% em 2023.
A desaceleração global e os
efeitos nas taxas de juros podem ser essenciais para esses
acontecimentos.
“Para a inflação, nossa previsão é de 5,8% este ano e 5%
em 2023. O Banco Central deve
manter os juros em 13,75% por
um período mais longo e só
deve começar uma redução da
Selic no segundo semestre do
ano que vem”, explicou Gottlieb. O Itaú disse esperar um
crescimento global de 3% neste
ano e 1,8% no ano que vem.
(Especial para O Hoje)

