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Caiado vence queda de
braço e aprova a taxa
do setor do agronegócio
Com 22 votos favoráveis e 14 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou na quarta-feira o
projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Infraestrutura, uma espécie de “contribuição agropecuária” em Goiás. A sessão para apreciação definitiva da matéria ocorreu de maneira híbrida,
com galerias esvaziadas, uma vez que a entrada

dos produtores rurais foi proibida pelo presidente
da Casa, Lissauer Vieira. A decisão foi tomada
para garantir a segurança dos deputados e servidores do Legislativo goiano depois de terça-feira,
quando produtores rurais que acompanhavam a
sessão nas galerias invadiram o plenário na tentativa de impedir a votação de ocorrer. Política 2
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Abordagem
policial passa
a ser gravada
por testemunha
Em ação proposta pela OABGO, a Polícia Militar assinou
documento que permite que
qualquer abordagem seja filmada por testemunhas em
Goiás. Assinatura ocorre após
advogado ser agredido por
policiais em julho de 2021
na capital goiana. Cidades 11
Eryn DEvola

Desenvolva melhor um
negócio com projeto de
produto sustentável
Opinião 3

Raphael Bezerra

Câmara pode
voltar a exigir
uso de máscara
Informações de bastidores da
Câmara de Goiânia apontam
que a Casa foi acometida nos
últimos dias por um surto de
Covid-19. Ao menos quatro vereadores e 15% dos servidores
teriam recebido diagnóstico positivo nos últimos dias. Política 6

Empolgação com estreia do Brasil aumenta
Enquanto alguns procuram de última hora a camisa
da seleção brasileira, muita gente já se prepara para a
estreia, às 16 horas desta quinta-feira. O Brasil entra
em campo pela primeira vez na Copa do Mundo do
Catar contra os europeus da Sérvia. Já se passaram 20

anos da conquista do pentacampeonato mundial em
2002. Depois disso, a seleção canarinha amargou
quatro eliminações: três nas quartas de final (2006,
2010 e 2018) e o 7 a 1 na semifinal no Mineirão (2014).
Confira dicas de onde assistir ao jogo em ohoje.com.

Contra a Sérvia,
Brasil estreia na
Copa do Mundo

Goiânia tem
mais de 400 acidentes de trânsito por mês

Fechando os jogos da primeira
rodada do Mundial no Catar,
a seleção brasileira, do técnico
Tite, encara os sérvios, às 16
horas (de Brasília), no Lusail
Stadium. Esportes 8

Nos grandes centros
urbanos como Goiânia, as vias de fluxo
rápido recebem boa
parte dos veículos e
a probabilidade da
ocorrência de acidentes é alta. Em média, 400 colisões são
registradas por mês
na região metropolitana, 80% envolvem motos. Cidades 9

Necessidade de
financiamento do
governo cai 77,5%

Economia 4

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

Líderes do MDB
avaliam filha de
Iris para prefeita
Discreta, a filha de Iris Rezende
pode mudar todo o cenário político de 2024 em Goiânia. Nos
bastidores, Ana Paula Rezende
(MDB) já é debatida como sucessora do pai e pode entrar
na disputa pelo Poder Executivo
na próxima eleição. Política 5

Raphael Bezerra
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Xadrez: Lissauer Vieira e o agro
perdem a ‘guerra’ na Alego e Ronaldo Caiado sai chamuscado
Política 2

Econômica: Safra de grãos salta
63% em dez anos e capacidade
de armazéns cresce 25%
Economia 4

Jurídica: Para TRF1, policial
anistiado político deve receber
reparação retroativa
Cidades 10
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Lissauer e o agro perdem a ‘guerra’
na Alego e Caiado sai chamuscado
Última vez que o presidente foi ao Planalto foi em 3 de outubro

Após 20 dias
recluso, Bolsonaro
volta a despachar
do Planalto
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a despachar
do Palácio do Planalto nesta quarta-feira (23) após 20
dias recluso. É a primeira vez, em 20 dias, que ele deixa
o Alvorada para trabalhar na sede da Presidência.
A última vez que o presidente foi ao Planalto foi em
3 de outubro, quando cumprimentou o vice-presidente
eleito Geraldo Alckmin (PSB). Segundo registro oficial,
em 31 de outubro, um dia após perder a eleição, foi o
último dia em que Bolsonaro despachou do local.
Na agenda oficial da última quarta-feira (23), o presidente cumpriu apenas um compromisso como senador
eleito Rogério Marinho (PL-RN).
Vale lembrar que recentemente Bolsonaro 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 configura “verdadeiro código de identificação da urna eletrônica. Apenas as urnas eletrônicas
modelo uE2020 é que geraram arquivos LOG com o número correto do respectivo código de identificação”, diz
a representação. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Dificilmente o governador Ronaldo Caiado (uB)
seria derrotado na Alego com a proposta de criação
do Fundo de Infraestrutura do Estado (Fundeinfra).
Por mais que articulações contrárias tenham sido
engendradas pelos empresários rurais, principalmente os maiores produtores de grãos e da pecuária, a vantagem permaneceu com o governador.
Suas credenciais políticas em ter sido reeleito no
primeiro turno, gestão sem escândalos e equilíbrio
nas finanças do Estado são ativos que aliados
pensam muito antes de contestar. Os argumentos
e o trabalho de bastidor, tanto junto aos deputados
da base quanto com lideranças, não deixavam
dúvidas de que o governador venceria a queda
de braço com a oposição e associados. Caiado sai
meio chamuscado deste embate, já que bateu de
frente com seu DNA político, incluindo aliados
históricos. No entanto, o maior derrotado foi o
próprio agro, que terá que reconstruir pontes políticas com o governador e o presidente da Alego,
Lissauer Vieira (PSD). Na fase inicial da discussão
do projeto, Lissaer ficou com um “pé na pinguela
e outro no barranco”: se ficava com o agro, governo
ou buscava uma outra saída. No final, sua hesitação
o deixou tão mal com o governador, que até se recusou recebê-lo, e também com os produtores.
Seu discurso de reprovação à rocambolesca
invasão foi recebido
com vaias. O projeto
que institui a “taxa
do agro” de 1,65% de
contribuição foi aprovado com 22 votos a
favor e 14 contra.

“Quem não cria, copia”

O temor dos produtores é que após a vitória de
Caiado aprovando a “taxa do agro”, abra-se a porteira
para muitos governadores seguirem o exemplo e
propor o mesmo em outros Estados. Tem lógica nos
argumentos, afinal, tudo que os governadores querem
é um meio para recompor as perdas com a redução
de alíquotas do ICMS dos combustíveis. “Quem não
cria, a tendência é copiar o que dá certo”, contou
uma liderança de Cristalina.

xadrez@ohoje.com.br

Risco calculado

Ronaldo Caiado sabe que vai enfrentar caras emburradas durante os
próximos dois anos de sua gestão, risco
calculado por ele, mas, como se diz no
interior: “O tempo cura tudo, até queijo”.
um prefeito aliado do governador no
Entorno, avalia que, “quando começar
receber os investimentos em estradas
e pontes, promovendo o desenvolvimento dos municípios, vão esquecer o
embate”. A conferir.

Prefeitura distante

A partir de fevereiro, Lissauer Vieira
(PSD) volta à planície política, mas é
quase certo que arrisque disputar a
Prefeitura de Rio Verde. O problema
são os obstáculos que estão à sua frente.
Enfraquecido junto ao agro, mal com
o governador e com adversários prontos
para enfrentá-lo.

E agora, Marussa?

A deputada federal eleita Marussa
Boldril (MDB) é cotada para disputar a
Prefeitura de Rio Verde. No entanto,
vai depender da articulação de seu
grupo em aglutinar forças. De um lado
tem o prefeito Paulo do Vale, que vai
bancar um candidato, do outro lado
Lissauer e no meio a influência de Ronaldo Caiado (uB). E agora, Marussa?

Glaustin é Podemos

Seguindo a tendência das fusões
partidárias de siglas que não conseguiram vencer a cláusula de barreira,
os partidos Podemos e PSC acertaram
os ponteiros e vão se unir. A nova sigla
vai se chamar Podemos, mantendo o
número 20 do PSC. A Xadrez conversou
com o deputado federal Glaustin da
Fokus sobre o futuro da legenda em
Goiás. “Seremos um partido forte no
Congresso com sete senadores, 18 deputados federais e nos Estados temos
48 deputados estaduais, 198 prefeitos
e 3.045 vereadores. Em Goiás vamos
ampliar o número de prefeitos e vereadores.” (Especial para O Hoje)

Caiado vence queda de
braço contra o agronegócio
Sério Lima/Poder 360

Deputados aprovaram, em definitivo,
taxação do setor na Alego. Sessão
ocorreu de maneira híbrida e
sem a presença dos produtores
Felipe Cardoso
Com 22 votos favoráveis e
14 contrários, a Assembleia
Legislativa aprovou na última
quarta-feira (23) o projeto de
lei que cria o Fundo Estadual
de Infraestrutura, uma espécie
de “contribuição agropecuária”
em Goiás. A sessão para apreciação definitiva da matéria
ocorreu de maneira híbrida,
com galerias esvaziadas, uma
vez que a entrada dos produtores rurais foi proibida pelo
presidente da Casa, Lissauer
Vieira (PSD).
A decisão foi tomada a fim
de garantir a segurança dos
deputados e servidores do Legislativo. Isso porque na última terça, produtores rurais
que acompanhavam a sessão
nas galerias (espaço reserva-

do à população) invadiram o
plenário na tentativa de obstruir a votação — o que, de
fato, aconteceu.
Com isso, os parlamentares
da base governista saíram às
pressas por receio de serem
agredidos pelos manifestantes. Durante o tumulto, os deputados encontraram abrigo
em uma cozinha, que fica
atrás do plenário, e só saíram
com a chegada da Polícia Militar que reforçou a segurança.
Na confusão, os manifestantes, inclusive, quebraram vidros que cercam as galerias
do novo prédio.
Ontem, o deputado e presidente da Casa, Lissauer Vieira,
voltou a comentar o clima de
tensão que se instalou no plenário. "O Parlamento tem um
princípio: a maioria vence.

Governador diz que medida se justifica pelas perdas com o ICMS
Podemos tentar convencer por
meio do diálogo, debate de
ideias, e o Parlamento existe
para isso. Jamais concordaremos com invasão de plenário
ou qualquer ato de vandalismo. A própria Polícia Legislativa nos orientou no sentido
de que não havia clima [para
votação da matéria com a presença dos produtores]. Infelizmente algumas pessoas passam dos limites e fui obrigado
a tomar medidas mais duras”,
pontuou o parlamentar que
votou contra o texto.
A proposta, na prática, re-

sultará na taxação de produtos
ligados ao setor agropecuário.
Os valores arrecadados serão
destinados a um fundo de investimentos em infraestrutura.
O governador Ronaldo Caiado
(uB) diz que a medida se justifica pelas perdas do Estado a
partir da redução do ICMS. Segundo ele, o dinheiro arrecadado voltará para o agronegócio “em forma de rodovia”.

Saiba mais
sobre a proposta

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (uB), afirmou em

entrevista ao programa hora
h, que os recursos arrecadados
com a nova contribuição do
setor agropecuário retornarão
imediatamente aos produtores
rurais, em forma de investimentos. O dinheiro arrecadado
também irá para manutenção
e pavimentação de novas rodovias, garantindo melhores
condições de escoamento da
produção e maior competitividade ao setor.
Segundo ele, o Fundeinfra
surge da necessidade de manter
e ampliar os investimentos na
infraestrutura do estado. “É
algo que está sendo, em um
primeiro momento, recebido
como contribuição e imediatamente será transferido para o
setor em rodovias, pontes, viadutos, aquilo que é necessário
nessa área. Agora, não querer
contribuir para ele mesmo?
Não contribuir para ter rodovia
asfaltada na porta dele, para
ter ponte onde ele possa atravessar? O dinheiro sai do agro
e volta para o agro em forma
de rodovia”, disse o governador.
(Especial para O Hoje)

placar da votação: 22 a favor e 14 contra
Votaram a faVor:

charles Bento (mDB)

Wilde cambão (PSD)

Votaram contra:

Paulo trabalho (PL)

aUSEntES

Álvaro Guimarães (UB)

francisco oliveira (mDB)

Lissauer Vieira (PSD)

Bruno Peixoto (UB)

Henrique arantes (mDB)

coronel adailton (PrtB)
Dr. fernando curado (PrtB)

amauri ribeiro (UB)

Gustavo Sebba (PSDB)

alysson Lima (PSB) - votou contra na 1ª fase

Dr. antonio (UB)

Lucas calil (mDB)

rubens marques (UB)

thiago albernaz (mDB)

tião caroço (UB)

Zé da Imperial (mDB)

Virmondes cruvinel (UB)

cairo Salim (PSD)

amilton filho (mDB)

max menezes (PSD)

Julio Pina (PrtB)
Jeferson rodrigues (republicanos)
rafael Gouveia (republicanos)
Henrique césar (PSc).

chico KGL (UB)
cláudio meirelles (PL)
Delegado Eduardo Prado (PL)

Helio de Sousa (PSDB)
antônio Gomide (Pt)
Delegada adriana accorsi (Pt)

major araújo (PL)

Delegado Humberto teófilo (Patriota)

Paulo cezar martins (PL)

Zé carapô (Pros).

Karlos cabral (PSB) - não votou em nenhuma fase
Lêda Borges (PSDB) - não votou em nenhuma fase
Sérgio Bravo (PSB) - votou contra na 1ª fase
talles Barreto (UB) - votou favorável na 1ª fase
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Desenvolva melhor
um negócio com projeto
de produto sustentável
Eryn Devola
O design sempre foi um equilíbrio entre desempenho, custo e qualidade. Mas essas métricas
não levam em consideração o impacto ambiental
total e vitalício de um produto. A sustentabilidade
deve ser incluída para garantir que cada impacto
seja abordado até mesmo nos sistemas mais
complexos. A única solução eficaz é avaliar no
início do projeto, pois quase 80% do impacto
ambiental da vida útil de um produto é determinado durante essa fase, na análise de quais
materiais serão usados, como será fabricado,
eficiência energética e o que sobra dele depois
de sua vida útil. A solução para esses problemas
é adotar a sustentabilidade como uma métrica
adicional dos negócios e usar a digitalização
para estar à frente da concorrência.
O projeto de produtos sustentáveis exige uma
compreensão antecipada dos impactos ambientais, incluindo informações sobre o material do
produto e o uso de energia, os impactos ambientais do processo de fabricação e o consumo
esperado de recursos. O projetista deve levar
em conta fornecedores, distribuidores e provedores de serviços de logística, equilibrando metas
de sustentabilidade, lucratividade, desempenho
e qualidade. Dados e digitalização são fundamentais em uma abordagem abrangente de design, usando a inteligência coletiva da empresa
digital. Para isso, é necessário reimaginar o projeto do produto e construí-lo usando uma abordagem de sistema, ecossistemas industriais conectados e indicadores de sustentabilidade.

Comece com projeto
de design de sistemas

um sistema pode ser tão específico quanto
uma característica do circuito integrado em um
dispositivo eletrônico ou tão extenso quanto o
ambiente em que o produto será usado. A
maioria dos produtos modernos não pode ser
descrita como um sistema único devido às várias
disciplinas de engenharia necessárias para o
desenvolvimento. Em vez disso, esses produtos
são considerados um sistema de sistemas. A
coordenação de diversas disciplinas ao trabalhar
em um projeto requer simulação antecipada e
frequente para otimizar cada um dos sistemas
e depois equilibrar a forma como interagem.
Esta simulação robusta é possibilitada pelo
gêmeo digital integrado ao produto. Por exemplo, em uma hélice marítima, aumentar a velocidade da pá pode melhorar a eficiência hidrodinâmica, mas depende do motor e de cada
sistema intermediário para fornecer energia
suficiente e permanecer dentro das especificações de emissões de carbono em vigor. Essas
otimizações multidisciplinares são cada vez
mais rápidas e exigem menos recursos para
encontrar a melhor solução.
Também há valor em simular a produção
para obter informações sobre como o produto é
produzido, os custos de logística, vida útil e
como ele se encaixa em economias circulares.
A exploração inicial fornece um espaço de
projeto definido de forma mais inteligente e o
vincula ao que é viável, lucrativo e sustentável
para o negócio. Os requisitos e as avaliações devem ser perfeitamente integrados desde o início
para tomar decisões acertadas. um material
pode ser escolhido em comparação a outro devido à relação superior entre resistência e peso
para o desempenho do produto. um material
pode não ser escolhido devido ao custo estimado
de emissão de CO2 da extração em relação à reciclabilidade de outro e os componentes podem
ser projetados para um processo de fabricação
específico, como por exemplo a impressão 3D,
para minimizar o desperdício.

Continue com um
ecossistema industrial conectado

Tomar as decisões certas de sustentabilidade
durante a fase de design envolve o acesso à
coleta mais precisa e ampla de dados para criar
um gêmeo digital verdadeiramente abrangente,
que inclui a rede mais ampla de fornecedores,
operações de logística e infraestrutura de energia.
Essa abordagem fornece a inteligência coletiva
necessária para tomar decisões melhores e, enquanto o seu gêmeo digital recebe dados coletados de simulação, fabricação e cadeia de valor,
ele se torna uma representação cada vez mais
precisa do mundo real.
O ecossistema de comunicação deve abranger
toda a cadeia de valor e ser estabelecido desde o
início -- coordenando ações e troca de dados com
fornecedores, distribuidores e outros parceiros.
Com isso, os projetistas têm acesso direto a infor-

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

mações sobre materiais e subsistemas contratados.
Simultaneamente, um sistema robusto de gerenciamento do ciclo de vida do produto, baseado
na digitalização, une todo o trabalho de engenharia
para criar os produtos complexos de hoje, sem
deixar de considerar os recursos disponíveis da
empresa. A integração desses processos em silos
ajuda a trazer um produto melhor, mais sustentável ao mercado e com mais rapidez.
um ecossistema de projeto industrial bem
conectado também fornece ciclos de feedback
entre o projeto e a cadeia de valor. Projetistas
mecânicos podem ter solicitado e projetado um
produto usando uma liga de alumínio nas interações iniciais do projeto, mas o fornecedor
descobre uma liga ligeiramente diferente com
propriedades comparáveis, mas com melhor
viabilidade de impressão na infraestrutura atual.
Se a decisão de negócios é mudar a liga ou contratar um fabricante diferente que possa imprimir de forma confiável na liga inicial, esse novo
ponto de dados é adicionado à inteligência coletiva para futuras iterações.
As decisões do fornecedor podem ter impactos
consideráveis na sustentabilidade de um produto.
um fornecedor pode usar eletricidade renovável
devido à sua proximidade com fontes de energia
eólica, solar ou outras fontes de energia sustentável. Outro fornecedor pode estar mais próximo
geograficamente do restante da fabricação, o
que limita as emissões, devido ao transporte e à
logística. Esses tipos de métricas são essenciais
para tornar os produtos mais sustentáveis em
toda a cadeia de valor.
As colaborações podem se estender ainda mais
na cadeia de valor até o fim da vida útil de um
produto, trabalhando rumo à circularidade. A
escolha de um material mais forte significa que
pode ser reutilizado. um componente mais forte
também pode ser mais difícil de fabricar, exigindo
processos energéticos mais intensivos. O volume
e a variabilidade dessas decisões é o motivo pelo
qual a digitalização e a simulação são tão importantes para o projeto ser sustentável -- decisões
mais simples podem ser automatizadas e as complexas são infundidas com mais inteligência.

OPiniãO

Pronto para o seu
próximo projeto sustentável

O projeto sustentável se refere a decisões intencionais baseadas na inteligência coletiva do
projeto, fabricação e operação de um produto
em toda a cadeia de valor. Permite a entrega de
um produto com a menor quantidade de recursos,
sejam eles materiais, energéticos ou outros. Isso
requer uma abordagem de sistema de sistemas
para criar um gêmeo digital abrangente que
considere com precisão as várias disciplinas necessárias para criar um produto complexo. Ele
também precisa ser baseado em um ecossistema
de projeto industrial que facilite o fluxo de dados
cruciais em tempo real em toda a empresa e
com fornecedores externos. E os indicadores de
sustentabilidade holísticos devem ser incluídos para garantir que
as decisões sejam bem
fundamentadas para
atender às metas de
sustentabilidade e com
outras metas de negócios. Produtos sustenEryn Devola é vice-pretáveis começam com
sidente de sustentabilidade da Siemens Digital
projetos sustentáveis,
Industries
criados com intenção.
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CARTA DO LEITOR

Chegou a hora, Brasil!
Eu não quero saber de mais nada a partir das 4
da tarde de hoje. Vou abrir a minha cerveja, soltar
o grito da garganta e, espero, vibrar demais da
conta com a estreia do Brasil na Copa do Mundo.
Tudo bem que é no Catar, um país homofóbico e
que Fifa cedeu a todas as exigências absurdas da
monarquia que controla a sede do Mundial. Mas a
camisa da seleção brasileira eu vou usar, sem vergonha, sem preocupação se vão me confundir com
eleitor de presidente A ou B. hoje é dia de festa,
hoje é dia de ver Neymar, Vini Jr. e cia. atropelarem
a Sérvia. Minha aposta é 3 a 0. Bora pro hexa!
Almir da Silva
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Nosso Estado tem de
continuar com
desenvolvimento, obras,
recuperação das GOs e
pontes e redução do custo
e tempo para escoar a
produção. Temos certeza
que teremos, cada dia
mais, um Estado se
desenvolvendo”
Bruno Peixoto (UB), líder do governo
na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), na tarde desta quarta-feira
(23), após aprovação definitiva da taxação do agronegócio e da criação
do Fundo de Infraestrutura por 22
votos favoráveis e 14 contrários. A
sessão plenária ocorreu de forma híbrida, com deputados na Alego e outros com presença virtual, um dia
depois de representantes do setor
do agro invadirem o plenário e impedirem a votação em segundo turno
dos dois projetos de lei. As matérias
seguem para sanção do governador
Ronaldo Caiado (UB). “As pessoas
comem verdura e hortaliças, que é a
agricultura familiar que produz. A
taxa é para a grande produção,
quem recebe incentivos fiscais e se
beneficia da Lei Kandir e do Plano
Safra. Quem faz a horta não vai
pagar. Agora, quem exporta vai ter a
contribuição”, afirmou o deputado
estadual Henrique Arantes (MDB).

Otimize ainda mais o
projeto com abrangentes
indicadores de sustentabilidade

Por fim, é importante revisitar e avaliar as
decisões em cada estágio do ciclo de vida do produto. Os indicadores de sustentabilidade devem
ser integrados ao gêmeo digital desde o início
para garantir visibilidade contínua das metas de
sustentabilidade além de outros requisitos. Isso
pode exigir a inclusão de sensores físicos que coletam dados das condições ambientais e de diagnóstico por meio de fabricação, entrega e uso,
além de pegadas de carbono e custos de materiais.
Com um conjunto de dados maior, também é
possível incluir sensores virtuais que contam
com os modelos criados no gêmeo digital.
Os sensores físicos alimentam os modelos de
simulação, fornecendo uma compreensão mais
clara das decisões no início do projeto, enquanto
os sensores e modelos virtuais interpolam e extrapolam indicadores de sustentabilidade de
sistemas complexos. Esses indicadores permitem
a otimização de circuito fechado entre projeto,
fabricação e uso.
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@jornalohoje
a Copa do Mundo chegou e com o início
dos jogos, assim como a animação, surgem também dúvidas sobre os direitos
e deveres dos trabalhadores durante a
competição. Este ano, os jogos, que
ocorrem até o dia 18 de dezembro, vêm
com um gostinho ainda mais especial,
após dois anos de pandemia. Com isso,
trabalhadores brasileiros ficam na dúvida: “Sou obrigado ou não a ir trabalhar?”.“Sim, desde que você seja o dono
da empresa”, comentou o leitor.
Luiz Santos

M

@ohoje
o presidente Jair Bolsonaro (Pl) voltou a
despachar do Palácio do Planalto nesta
quarta-feira (23) após 20 dias recluso. É a
primeira vez, em 20 dias, que ele deixa o alvorada para trabalhar na sede da Presidência. “Estava de férias?”, perguntou o leitor.
José Nunes Xavier (@jnxavier83)

N

@jornalohoje
o governador ronaldo Caiado (União Brasil) fez contato com a presidente do PT
Gleisi Hoffmann para pedir o apoio dos
petistas goianos nos projetos que criam o
fundo e a contribuição para o agro. a informação foi divulgado pelo Jornal o Popular. “Quando o povo entender que é um
benefício para todo estado aí sim vamos
saber que essa decisão de taxar o agro foi
a melhor”, disse a leitora.
Bru Lemos (@Brulemos6)
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Receitas de impostos e contribuições sociais são os destaques

Necessidade de
ﬁnanciamento
do governo
cai 77,5% em
2021, diz IBGE
A necessidade de financiamento líquida do governo
geral atingiu R$ 201,5 bilhões, em 2021. O valor equivale
a um recuo de 77,5% em relação ao ano anterior, quando
sofreu forte influência da crise provocada pela pandemia
da covid-19. O crescimento de 25,8% da receita total ante
o avanço de 1,8% dos gastos computados nos três níveis
de governo favoreceram o resultado.
A variação positiva de todos os componentes da receita:
receita de impostos (28,2%), contribuições sociais (12,1%)
e outras receitas (43,9%) permitiram o seu desempenho
em 2021. Os dados estão nas Estatísticas de Finanças Públicas, divulgados hoje (23), pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Para o gerente de Administração Pública da Coordenação de Contas Nacionais, Douglas Moura Guanabara, a
combinação de dois fatores permitiu a queda da necessidade de financiamento em 2021. “Forte aumento de arrecadação, principalmente com a recuperação da atividade
econômica no período pós-pandemia, e redução de gastos,
mais especificamente dos recursos utilizados no ano anterior para enfrentar a pandemia”, apontou.

Impostos

Os números indicaram ainda que todos os itens em
relação aos impostos tiveram elevação. O destaque foi
para impostos sobre comércio e transações internacionais
(35,7%), impostos sobre renda, lucros e ganhos de capital
(32,6%) e impostos sobre bens e serviços (27,2%). Os impostos sobre a propriedade cresceram 17,8% e os sobre a
folha de pagamentos 12,7%.
A elevação se relaciona com o aumento de 38,2%
no valor em dólar das importações o que contribuiu
para a alta da arrecadação dos impostos sobre o comércio e transações internacionais. Nos impostos
sobre a renda, a influência foi dos avanços de 71,2%
na arrecadação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e 45,4% na arrecadação da Contribuição
Social do Lucro Líquido (CSLL), que segundo o IBGE,
podem ser explicados por incrementos nas arrecadações mensais, trimestrais e do lucro presumido, e
ainda por recolhimentos atípicos, que somaram aproximadamente R$ 40 bilhões em 2021.
De acordo com o gerente, a recuperação da atividade
econômica teve impacto direto sobre a arrecadação, o
que explica o forte aumento no recolhimento de impostos
que incidem sobre o lucro das empresas, mas há ainda
outros fatores que ajudam a explicar este desempenho.
“A retomada da arrecadação de IOF, que tinha sido zerado
para operações de crédito em 2020, o aumento expressivo
na arrecadação de dividendos das empresas estatais federais e compensações financeiras pela produção de petróleo e gás previstas no contrato de concessão do présal, são alguns deles”, completou.
Com o crescimento de 85,3% no período, as rendas
patrimoniais tiveram contribuição relevante entre as
fontes das receitas totais. Segundo o IBGE, o percentual
resultou da alta de 54,5% nas receitas com juros e ao
forte aumento da arrecadação de dividendos (384,2%),
em consequência dos desempenhos financeiros positivos
das empresas estatais federais, e da arrecadação de concessões de ativos não produzidos (99,1%), sendo em maior
parte dos royalties do petróleo, na esfera federal, e de
privatizações na esfera estadual, com maior destaque
para o leilão da Cedae-RJ.

Benefícios previdenciários

A queda de 15,7% nos pagamentos de benefícios
previdenciários e assistenciais foi o principal motivo
do crescimento de apenas 1,8% dos gastos e, consequentemente, para a redução da Necessidade de Financiamento Líquida em relação a 2020. As remunerações tiveram variação positiva de 5,5% e as despesas
com bens e serviços obtiveram crescimento de 13,7%.
Já as despesas com juros, com subsídios e outros
gastos também variaram positivamente em 38,7%,
6,4% e 37,5%, respectivamente.
Guanabara informou que a queda de 15,7% no pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais,
item que concentrou os recursos utilizados para enfrentar a pandemia, contribuiu decisivamente para
conter o aumento dos gastos em 2021. “Todos os
outros itens de gastos cresceram, alguns deles com
aumento expressivo, como o pagamento de juros,
que subiu 38,7%”, observou. (ABr)

Safra de grãos salta 63% em dez anos
e capacidade de armazéns cresce 25%
As previsões de uma safra ligeiramente
acima de 313,0 milhões de toneladas no
próximo ano, além de estabelecer novo recorde, poderão gerar pressões adicionais
sobre o sistema logístico do País, que tem
recebido investimentos muito abaixo da
mera necessidade de recompor o desgaste
sofrido ao longo dos anos. Os números projetados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ainda terão que enfrentar
o teste do clima, que tem se comportado de
forma pouca amistosa nos últimos ciclos,
alternando excesso de chuvas e baixa precipitação em momentos críticos para o desenvolvimento das lavouras.
À instabilidade climatológica, acrescente-se ao longo da safra iniciada oficialmente
em julho deste ano, a propensão dos produtores para retardar o fechamento de contratos para venda antecipada da produção
esperada. O comportamento tem sido influenciado pelo histórico recente das últimas
safras, quando os produtores foram surpreendidos por altas de preços depois de já
terem negociado sua produção, e ainda pela
alta dos custos desde a segunda metade do
ano passado, encarecendo sobremaneira insumos de forma geral, desde sementes e
corretivos a adubos e defensivos. Alguns
tipos de fertilizantes chegaram a triplicar
de preço num período de 12 meses.
Esse atraso relativo na comercialização
pode gerar, mais adiante, uma concentração
no fechamento de contratos de venda e
também na desova da safra, avalia Felippe
Serigati, do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (GVAgro).
A se confirmar a tendência esboçada até

aqui, acrescenta Ricardo Jacomassi, economista-chefe e sócio da TCP Partners, o
sistema brasileiro de logística estará sob
pressões ainda maiores, num ano de safra
“muito robusta”. A oferta recorde “vai exigir esforços enormes da cadeia de insumos,
principalmente de fertilizantes, e do sistema de armazenagem”, antevê Jacomassi,
antecipando-se um descasamento ainda
mais acentuado entre a oferta de grãos e
a capacidade estática dos armazéns.

Faltam armazéns

Essa diferença já veio se alargando diante
de um aumento de 63,0% na produção de
grãos, que saltou de 166,17 milhões para
270,87 milhões de toneladas entre 2012 e
2022, enquanto a capacidade de armazenagem,
nos dados da Conab, crescia apenas 25,0%,
saindo de 145,42 milhões para 181,84 milhões
de toneladas. Em 2012, a produção de grãos
já havia sido em torno de 14,3% mais elevada
do que a capacidade estática exibida pela
rede de armazéns públicos e privados. O descompasso passou a atingir em torno de 49,0%
na comparação entre produção e capacidade
ao longo deste ano. Os números mais recentes
do Instituto Mato-Grossense de Economia
Agropecuária (Imea) mostram que os produtores do maior Estado produtor de grãos do
País haviam negociado, até o final de outubro
deste ano, perto de 32,8% da safra de soja esperada para 2022/23 e apenas 18,82% do
milho a ser colhido no final do primeiro semestre do próximo ano. No mesmo período
do ano passado, os contratos já cobriam 45,06%
da produção de soja e 40,95% do milho a ser
colhido na safra 2021/22.

BALANÇO
t

2 A pecuária terá que con-

viver com margens mais enxutas na criação de bovinos,
resultados negativos pelo segundo ano consecutivo para
o setor de suínos e um cenário
mais otimista para a produção
de frango, segundo analistas
do setor. Responsável por
40,7% do valor bruto da produção do setor pecuário na
previsão para este ano do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), a pecuária bovina
deve ampliar a produção e as
exportações neste ano, com
avanços da mesma forma para
o consumo doméstico. Mas o
balanço entre preços em queda e custos mais elevados reduzirá o resultado operacional
em todas as fases do ciclo, no
diagnóstico de Maurício Nogueira Palma, diretor e sócio
majoritário da Athenagro.
2 “O cenário só deverá ser
melhor para frigoríficos”, resume César Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú
BBA. A equação, no caso, mistura a redução nos preços da
arroba do boi gordo e aumento nos abates, num mercado
que inaugura neste ano um
ciclo de baixa que deve atingir
seu pior momento por volta
de 2024, conforme Palma.
2 No segmento de alta tecnologia, sempre na comparação entre 2021 e este ano,
o resultado operacional tende
a encolher 20,7% para pecuaristas que trabalham com
recria e engorda e nada menos do que 71,0% nos sistemas de cria, na média do

país. O ciclo completo, envolvendo cria, recria e terminação, deve registrar margens 38% menores, na previsão de Palma.
2 Os preços atualmente praticados continuam sendo suficientes para prover caixa
para o pecuarista, mantendo
a atratividade do setor. “Até
2030, na comparação com os
últimos 10 anos, os produtores deverão investir duas a
três vezes mais no pacote tecnológico na comparação”,
afirma Palma.
2 A despeito do ganho menor, Alves dá como certo o
crescimento da produção
neste ano, estimando um
avanço de 7,0%. Os números
da Athenagro antecipam elevação de 8,6% na produção
de carne bovina, saindo de
9,7 milhões para alguma coisa abaixo de 10,6 milhões
de toneladas entre 2021 e
2022, projetando 10,8 milhões de toneladas para 2023,
numa variação de 2,6%.
2 As vendas externas, num
cenário global de baixa oferta, segundo Palma, devem
avançar de 2,48 milhões de
toneladas no ano passado
para 2,83 milhões neste ano,
subindo em torno de 14,4%.
Os números para 2023 embutem variação mais modesta, ao redor de 3,0%, num
volume embarcado pouco
acima de 2,9 milhões de toneladas, numa estimativa ainda conservadora. “Estamos
muito próximos de 3,0 milhões de toneladas, volume
projetado anteriormente para

2027 ou 2028. Devemos atingir esse número antes de
2024”, acredita Palma. O consumo doméstico, na sua previsão, deve passar de 7,30
milhões de toneladas em 2021
para 7,79 milhões neste ano,
subindo 6,6%, para alcançar
7,97 milhões de toneladas em
2023, numa variação de 2,4%.
2 Com ciclo mais curto e
beneficiado mais recentemente pela pressão menor
sobre os custos da ração, o
setor de frango tende a experimentar margens ainda
ligeiramente positivas, “capturando a boa demanda externa”, aponta Alves. A gripe
aviária tem afetado os planteis em redor do mundo,
castigando especialmente os
Estados unidos, que reduziram suas exportações,
abrindo espaço para o frango brasileiro.
2 A suinocultura, ao contrário, tem sofrido com margens negativas há praticamente dois anos. houve um
otimismo excessivo no auge
da peste suína africana na
China, observa Alves, e o Brasil alojou um volume de animais maior do que deveria,
causando mais adiante um
grave problema de oferta.
Praticamente recuperado da
crise sofrida entre 2019 e
2020, relembra o especialista
do Itaú BBA, a China deve
reduzir suas importações de
suínos de 5,28 milhões de toneladas em 2020 para 1,8 milhão de toneladas neste ano,
num tombo de quase 66%.
(Especial para O Hoje)

EXPRESSA
O Índice de Clima Econômico (ICE) do Brasil, medido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), cresceu 30 pontos do terceiro para o quarto trimestre deste ano e chegou a 84,5
pontos, em uma escala de 0 a 200. Esse é o melhor resultado do indicador, calculado com
base na avaliação de especialistas em economia, desde o terceiro trimestre de 2021 (118,5
pontos). O Índice da Situação Atual, que mede o presente, subiu 49,4 pontos no período e
chegou a 92,3. Já o Índice de Expectativas, que apura a avaliação sobre os próximos meses,
avançou 10,2 pontos e atingiu 76,9. O ICE brasileiro foi o que mais cresceu entre os dez
países latino-americanos pesquisados no último trimestre deste ano em relação ao trimestre
anterior. Na média, a expansão da região foi de 11,8 pontos.
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Lideranças veem com entusiasmo
Ana Paula candidata à prefeitura
Reprodução

Discreta, a filha de
Iris Rezende pode
mudar todo o
cenário político de
2024 em Goiânia.
Nos bastidores,
Ana Paula Rezende
(MDB) já é
debatida como
sucessora do pai e
pode entrar na
disputa pelo
Poder Executivo
da capital
Francisco Costa
Discreta, a filha de Iris Rezende pode mudar todo o cenário político de 2024, em Goiânia. Nos bastidores, Ana Paula
Rezende (MDB) já é debatida
como sucessora do pai e pode
entrar na disputa pela prefeitura da capital.
Ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM), ex-secretário de Goiânia e amigo de Iris por cerca
de 40 anos, Paulo Ortegal
(MDB) diz que o partido quer
o nome dela no próximo pleito municipal. Recentemente,
contudo, ela não tem falado
sobre o assunto – até porque,
a mãe dela, Dona Iris, está
internada (mas já apresenta
melhoras). “É assunto para
janeiro”, diz Ortegal.
Ele contudo, afirma que
não haveria candidata melhor. “Até o próprio Daniel
[Vilela] já se manifestou que
ela disputasse, que seria a
candidata ideal”, se refere ao
presidente estadual do MDB
e vice-governador eleito.
“Não teríamos candidata melhor que ela. Se vier, não terá
outro nome melhor”, reforça
o ex-secretário de Iris.
Segundo Paulo, não é só somente pelo legado do pai que
ela seria uma grande candidata, mas por toda a vivência.
Ela, contudo, teria restrições
por nunca ter participado do
processo eleitoral. Ainda assim,
Ortegal reforça que a defende

Para o presidente metropolitano do MDB, o vereador por Goiânia Henrique Alves, Ana Paula carrega o legado e história de Iris Rezende
na páreo. “No governo Caiado
ele já participou de algumas
carreatas, caminhadas”, lembra de envolvimentos mais recentes. “Mas ainda está cedo”,
relembra que as discussões devem se iniciar em janeiro.
Para o presidente metropolitano do MDB, o vereador
por Goiânia henrique Alves,
Ana Paula carrega o legado
e história de Iris. Além disso,
“participou ativamente da última gestão do pai”. De acordo com ele, ela é capacitada
e, caso queira, tem chances
reais de vencer o páreo. “Enquanto presidente metropolitano, vou subscrever o convite da estadual a ela.”

Mudança de planos

O MDB tem tradição de candidatos na disputa em Goiânia.
Mesmo que não lançasse um
nome próprio, é possível que
o partido apoie alguém. O deputado estadual reeleito – e
mais bem votado – Bruno Peixoto (união Brasil) ficou anos
na legenda e poderia vir com
esse endosso, inclusive do governador Ronaldo Caiado
(união Brasil) e Daniel Vilela.

O político vive sua melhor
fase. Líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) e talvez o nome mais
forte para substituir Lissauer
Vieira (PSD) na presidência
da Casa, ele foi o deputado
estadual mais votado neste
ano: 73,6 mil eleitores. Além
disso, entra na equação uma
questão pessoal. Bruno nunca
escondeu que seu sonho político é ser prefeito de Goiânia.
Como dito, ele vive o ápice
da carreira política.
A entrada de Ana Paula,
contudo, pode mudar essa possibilidade. O MDB teria seu
próprio candidato e puxaria
o apoio de Caiado, que tinha
Iris como referência. O exprefeito, inclusive, foi um dos
responsáveis para garantir o
partido na aliança com o governador. Assim, seria provável que o chefe do Executivo
goiano retribuísse a amizade
com um gesto político – que
não seria mero favor, vale
ressaltar, uma vez que Ana
Paula goza de prestígio.

Outros nomes

Na capital, o pré-candidato

[quase] óbvio na disputa é o
atual prefeito Rogério Cruz
(Republicanos). A vida do gestor em 2024, todavia, pode não
ser tão fácil. Na coluna Xadrez,
do hoje, Wilson Silvestre cita
que ele não ‘vestiu’ a camisa
de líder que administra o município mais importante do Estado e loteou a gestão entre
grupos mais interessados em
poder do que nos interesses
dos cidadãos.
A postura facilita a vida de
outros postulantes ao paço. Inclusive, caso ele decida não
concorrer, o Republicanos
pode lançar outros nomes,
como o presidente estadual e
deputado federal João Campos
e o deputado federal eleito Jeferson Rodrigues.
O PSDB de Marconi Perillo
também deve começar a se
movimentar, apesar da pouca
tradição na prefeitura de Goiânia. Interlocutores apostam
que o ex-governador não deve
entrar na disputa, mas articular nomes como o da vereadora
por Goiânia Aava Santiago,
que é presidente metropolitana
da sigla, ou do jornalista Matheus Ribeiro, segundo tucano

mais votado com 46,9 mil eleitores para a Câmara Federal.
Com a vitória de Lula, o
PT também deve vir forte em
2024. O nome provável seria
o da deputada federal eleita
Adriana Accorsi, que já disputou o paço duas vezes, tendo terminado em terceiro lugar em 2020. Ela, todavia, já
disse em mais de uma ocasião
que cumprirá os quatro anos
de mandato na Câmara Federal em respeito aos seus mais
de 96,7 mil eleitores. Nada
impede que a sigla tente convencê-la do contrário.
há, ainda, a possibilidade
do senador Vanderlan Cardoso
(PSD) tentar nova investida na
capital. O ex-prefeito de Senador Canedo já chegou a dois
segundos turnos em Goiânia:
um contra Iris Rezende e outro
Maguito Vilela. Já bateu na trave duas vezes.
Deputado federal pelo PSB,
Elias Vaz disputou o último
pleito e terminou em quinto
lugar. Na Câmara, se destacou
pela oposição a Bolsonaro (PL).
Presidente estadual da legenda
ele ainda pode avaliar o cenário. (Especial para O Hoje)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Moraes condena PL a pagar multa de R$ 23 mi
Antonio Augusto / Secom TSE

O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, rejeitou a
ação do PL, partido de Bolsonaro, que pedia anulação de
parte das urnas utilizadas nas
eleições, e multou o partido
em R$ 22,9 milhões.
Moraes definiu a multa
por identificar “litigância de
má-fé” na conduta dos partidos que integram a coligação de Bolsonaro. Além do
PL, a decisão atinge o PP e
Republicanos.
A decisão, porém, cita nominalmente apenas o presidente do PL, Valdermar Costa
Neto, e o presidente do Instituto Voto Legal (IVL), Carlos
César Rocha, que foi contratado pela legenda para realizar a auditoria.
O documento também determina a suspensão dos repasses do Fundo Partidário
aos partidos até o pagamento
da multa. Outro ponto da de-

Moraes aplicou multa por litigância de má-fé na conduta dos partidos da coligação de Bolsonaro
cisão é o pedido de abertura
de um processo administrativo pela Corregedoria-Geral
Eleitoral para apurar “eventual desvio de finalidade na

utilização da estrutura partidária, inclusive de Fundo Partidário”; e o envio de cópias
do inquérito ao STF.
Moraes cita, no despacho,

“possível cometimento de
crimes comuns e eleitorais
com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro”.

Ele afirma considerar
que a ação do partido não
traz qualquer indício que
justifique a reavaliação de
parte das urnas utilizadas
no pleito.
“A total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente
atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado
de maneira inconsequente
com a finalidade de incentivar
movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive,
com graves ameaças e violência vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas
em todo o Brasil, ficou comprovada, tanto pela negativa
em aditar-se a petição inicial,
quanto pela total ausência de
quaisquer indícios de irregularidades e a existência de
uma narrativa totalmente
fraudulenta dos fatos”, diz o
documento. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)
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Rachadinha do Silas

Será proibido cobrar valor adicional pela presença do cão

Aprovada
entrada de
cães-guias em
ônibus e táxis
de Goiânia
A Câmara Municipal de Goiânia aprovou na última
terça-feira (23) uma lei que regulamenta a entrada de
cães de assistência em ônibus e táxis da capital. Apresentada pela vereador William Veloso (PL), a matéria
considera cães de assistência aqueles treinados para
ajudar pessoas com deficiência visual (cães-guias),
aqueles de apoio a pessoas com deficiência auditiva
(cães-ouvintes) e também o chamado cão-serviço.
De acordo com o projeto, será proibido cobrar qualquer valor adicional, direta ou indiretamente, pelo ingresso ou presença do cão assistencial nos veículos
que prestam serviço de transporte de passageiros, bem
como uso de focinheiras nos referidos animais.
A matéria esperava votação há quase um ano, e foi
aprovada por unanimidade pelo plenário. “É uma proposta que entendo como de grande importância para as
pessoas com deficiência. Acredito que é obrigação nossa
zelar pelos direitos dessas pessoas”, destacou Veloso.
Em seu voto, William Veloso lembrou que no Brasil
existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência
visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão,
conforme dados do censo 2010, do IBGE. “É fundamental
oferecer proteção integral às pessoas com deficiência”,
finalizou. O autógrafo de lei agora será encaminhado
pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota)
ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para sanção
ou veto. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

O Supremo Tribunal Federal está com a
responsabilidade de sentenciar o caso – seja
qual for a decisão – ou engavetar vergonhosamente o primeiro processo de “rachadinha”
de salários em gabinete do Congresso Nacional.
O réu acusado de peculato é o deputado federal
Silas Câmara (Republicanos-AM), na Ação
Penal nº 864, que parou na Corte há duas semanas. A ação, protocolada em dezembro de
2010, orbitou na morosidade do judiciário
por 12 anos e está prestes a prescrever no
próximo dia 2 de dezembro. O julgamento foi
retomado este mês, com voto do ministro-relator, Luís Roberto Barroso, acolhendo pedido
da subprocuradora da República, Lindôra
Araújo, de condenação do deputado por provas
apresentadas de rachadinha de salário com
17 assessores entre os anos de 2000 e 2001.
Barroso estipulou pena de cinco anos e três
meses de prisão em regime semiaberto. Outros
quatro ministros seguiram o relator (placar
está 5 a 1) até a vez do ministro André Mendonça, que pediu vistas em conjunto com o
ministro Dias Toffoli no último dia 10, e ainda
não se pronunciaram, na iminência da prescrição do crime. Às vésperas do julgamento,
Mendonça – apadrinhado ao STF pela primeira-dama Michelle Bolsonaro – se encontrou
com ela e Silas dentro do Palácio da Alvorada
numa cerimônia, mas é só uma... coincidência
para quem sabe como são as agendas do
Poder. Procurado pela Coluna, o deputado
não se pronunciou até o fechamento.

Ciúme mineiro

O mineiro é
tão mineiro
que até a ciumeira política
é bem discreta.
Por ora o presidente eleito
Lula da Silva
não sabe, mas
há uma irritação velada do
PSB de Minas
Gerais (2º maior colégio eleitoral do Brasil)
com grãos-petistas pela ausência de convite
aos socialistas do Estado para os grupos do
governo de transição. O PSB acredita que
ajudou muito Lula na campanha – ele saiu
vitorioso em Minas nos dois turnos – e o partido não foi prestigiado. Mas sobram petistas
das montanhas das alterosas nos GTs.

Xerife na mira

Advogados de defesa das empresas
que tiveram contas bloqueadas pelo
ministro do STF Alexandre de Moraes
estão possessos. A despeito das provas
obtidas do financiamento dos protestos
antidemocráticos nas estradas, reclamam da obrigação de viajar a Brasília
para ter acesso aos autos, que seguem
em sigilo de Justiça. Por outro lado,
Moraes é elogiado por diferentes setores da sociedade e por outros Poderes
por ser essencial neste momento em
que estradas são bloqueadas com casos
de violência e prejuízo para quem quer
trabalhar e precisa se deslocar para
tratamentos de saúde.

Segredo do hotel

uma dúvida paira em Alagoas: quem
pagou a conta da viagem e do hotel 5
estrelas da bela amiga do governador
Paulo Dantas (MDB), flagrada com ele
na suíte às 6h no dia da operação da PF
em São Paulo, antes da campanha? A
próximos, Dantas jura que foi ela mesma.
Mas pegou muito mal em casa, e entre
aliados na Assembleia Legislativa.

Barri$

O Brasil registrou recorde na produção em outubro de petróleo e gás natural,
com 4,18 milhões de barris/dia em média,
sendo 3,24 milhões de barris/dia de petróleo e 148,7 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural. Os dados são do
Painel Dinâmico de Produção de Petróleo
e Gás Natural da ANP. A produção do
pré-sal também teve aumento de 4,75%
em relação a setembro de 2022 e alcançou 3,14 milhões boe/d, ou 75,18% do
total nacional.

Alerta sanitário

A pandemia não tira férias, e o povo
se esquece dos cuidados preventivos.
Os cartórios do DF registram 12,7%
mais óbitos do que o patamar anterior
à pandemia da Covid-19. Foram 14.214
óbitos entre janeiro e outubro de 2022,
número maior que os 12.604 contabilizados no mesmo período de 2019. O levantamento da Arpen-Brasil aponta ainda que neste ano cresceram as mortes
por doenças respiratórias e do coração.
(Especial para O Hoje)

Uso de máscara na Câmara
pode voltar com surto de Covid
Reprodução

Fontes relatam que entrada
de servidores e vereadores
no plenário pode ser
condicionada ao uso de máscaras
Felipe Cardoso
e Ícaro Gonçalves
Informações dos bastidores
da Câmara Municipal de Goiânia apontam a Casa foi acometida nos últimos dias por
um surto de Covid-19. Fontes
consultadas relatam que ao
menos quatro vereadores e
cerca de 15% dos servidores
do local receberam diagnóstico positivo nos últimos dias.
Entre eles está Anderson
Bokão (PRTB). Segundo a assessoria da Câmara, o vereador foi o único até o momento que confirmou o diagnóstico à SESMT, setor de
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
Outro possível caso é do
Dr. Gian (MDB), que segundo
sua assessoria passa por “um
forte resfriado”, motivo pelo
qual não esteve na Casa nesta
quarta-feira (23). “Amanhã
ele já volta a sua rotina normal”, disse o gabinete do ve-

reador à reportagem.
Com o elevado número de
casos, circula nos corredores
da Casa a informação de que
o acesso de servidores e vereadores ao plenário pode ser
condicionado ao uso de máscaras. Oficialmente, a assessoria da Câmara informou que
o SESMT ainda não entende a
medida como necessária.

Na prefeitura

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
também testou positivo para
Covid-19 na segunda-feira
(21). Segundo sua assessoria,
Rogério já completou o esquema vacinal, ou seja, tomou
as três doses do imunizante
contra o coronavírus. Ele contraiu a doença durante viagem com a primeira-dama,
Thelma Cruz (Republicanos),
a Israel, onde participaram
de evento religioso. Após O
hOJE revelar, em primeira
mão, o diagnóstico positivo
do prefeito, a assessoria de

Com o elevado número de casos, o acesso ao plenário pode ser condicionado ao uso de máscaras
imprensa disparou um comunicado comentando o assunto.

Nota

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, testou positivo
para Covid-19, ao realizar testagem de rotina, nesta segunda-feira (21). A partir desta
tarde, o prefeito exercerá
agenda de trabalho de casa,

enquanto cumpre protocolos
sanitários vigentes.
Rogério Cruz concluiu o esquema vacinal, com três doses,
e se preparava para tomar a
segunda dose de reforço. O
gabinete do prefeito orienta
as pessoas que estiveram audiências nesta manhã a realizarem testes. A primeira-dama
não teve diagnóstico positivo.

O prefeito agradece a todos
pelas orações e reforça que a
testagem para Covid-19 está
disponível na rede municipal
de saúde em localidades estratégicas. A vacinação também segue disponível para
todas as pessoas, a partir de
6 meses, em 72 salas em todas
as regiões da capital. (Especial para O Hoje)
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virou passeio
RFEF

Espanha
massacra e faz 7
a 0 na Costa Rica
Breno Modesto
O quarto dia de disputas
da Copa do Mundo de 2022 foi
marcado por mais uma goleada e por outra zebra. E ambas
aconteceram na mesma chave.
Pelo Grupo E, a Espanha não
tomou conhecimento da Costa
Rica e venceu por 7 a 0. Antes,
o Japão, de virada, bateu a Alemanha por 2 a 1.
O primeiro jogo do grupo
aconteceu às 10h (de Brasília).
No Khalifa International Stadium, em Doha, os alemães,
com uma seleção rejuvenescida, saíram na frente com o volante Gündogan, ainda no primeiro tempo. Mas, na segunda
etapa, os japoneses foram para
cima e, com gols de Doan e
Asano, viraram a partida.
Depois, às 13h (de Brasília),
no Al Thumama Stadium, em
Doha, a Fúria, que também
chegou ao Catar com um elenco jovem, estabeleceu o maior
placar desta edição do Mundial. Com um começo avassalador, os comandados de Luis
Enrique fecharam o primeiro
tempo contra os costarriquenhos vencendo por 3 a 0. Dani
Olmo, Asensio e Ferrán Torres,
de pênalti, foram os goleadores dos primeiros 45 minutos.
Mas, na etapa final, a Fúria
atropelou a Costa Rica. Ferrán
Torres, Gavi, Soler e Morata
foram às redes e aumentaram

No Al Thumama
Stadium, em
Doha, a Espanha
goleou a Costa
Rica por 7 a 0

COPA DO MUNDO

Sem clube,
Cristiano Ronaldo
estreia no Mundial
Dois dias após chegar a um acordo para
deixar o Manchester
united, da Inglaterra,
o craque português
Cristiano Ronaldo faz
sua estreia na Copa do
Mundo do Catar, que
será sua quinta edição
do Mundial, igualando
jogadores como Messi
e Ochoa, que também
chegaram à marca.
Nesta quinta-feira (24),
Portugal, do astro, enfrentará a seleção de
Gana. O duelo acontecerá às 13h (de Brasília), no Stadium 974,
em Doha.
Apesar de viver dias
conturbados, Cristiano
Ronaldo mostrou confiança em uma boa
campanha da seleção
portuguesa no torneio.
Do outro lado, o técnico
da equipe ganesa, Otto
Addo, afirmou que a
situação do português
é algo que não é problema de seus comandados e que não deve
impactar na atuação
de seu time.
Antes de Portugal
e Gana, o uruguai encara a seleção da Coréia do Sul. A partida
acontece às 10h (de
Brasília), no Education
City Stadium, em Al
Rayyan. Sem Óscar Tabárez, que deixou a
seleção uruguaia no
ano passado, após 15
no cargo, Diego Alonso será o responsável

por comandar os sulamericanos na competição. De acordo
com ele, seus jogadores não devem se
preocupar única e exclusivamente com o
atacante Son, que é o
destaque coreano.

Suíça x Camarões

No jogo que abre a
quinta-feira (24), Suíça
e Camarões duelam às
7h (de Brasília), no Al
Janoub Stadium, na cidade de Al-Wakrah. O
duelo é válido pelo
Grupo G, o mesmo de
Brasil e Sérvia, que se
enfrentam às 16h (de
Brasília). Do lado suíço,
a confiança é grande.
Segundo o técnico Murat Yakin, ele possui
nas mãos a “melhor
seleção” do país em todos os tempos.
Já os camaroneses
se apegam às zebras
para tentar começar
o Mundial com vitória.
Antes do duelo, o técnico Rigobert Song
afirmou que o ranking
das seleções fica fora
de campo e usou o seguinte ditado para dizer que acredita em
seus comandados:
“Aquele que corre porque viu o leão, nunca
poderá correr mais rápido do que aquele
que corre porque o
leão o viu”. (Breno
Modesto, especial
para O Hoje)

o placar para 7 a 0.
As equipes voltam a campo
já no domingo (27). Às 7h (de
Brasília), no Ahmed bin Ali
Stadium, em Al Rayyan, o Japão, vice-líder do grupo, enfrenta a Costa Rica, que é a
lanterna. Às 16h (de Brasília),
é a vez de Espanha e Alemanha
duelarem no Al Bayt Stadium.

Grupo F

Além do Grupo E, a quarta-feira (23) também teve disputas no Grupo F da Copa do
Mundo. Abrindo os trabalhos

do dia, a Croácia, atual vicecampeã da competição, empatou em 0 a 0 com o Marrocos,
no Al Bayt Stadium, na cidade
de Al Khor. Em um jogo amarrado e de poucas chances criadas, as seleções não conseguiram tirar o zero do placar e
iniciaram suas caminhadas no
Mundial com um ponto.
Na sequência, a Bélgica
derrotou o Canadá e assumiu
a ponta da chave. No Ahmed
bin Ali Stadium, na cidade
de Al Rayyan, a famosa “geração belga” bateu os cana-

denses por 1 a 0, com gol do
atacante Batshuayi. A partida
ainda teve Courtois defendendo um pênalti de Davies
e salvando os belgas.
A próxima rodada do Grupo
F, assim como o Grupo E, também será no domingo (27). Às
10h (de Brasília), a Bélgica enfrenta o Marrocos, no Al Thumama Stadium, localizado. Depois, às 13h (de Brasília) é a
vez de Croácia e Canadá duelarem no Khalifa International
Stadium, também em Doha.
(Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Tigre anuncia a saída de Allan

Aal e de alguns jogadores
Chegou ao fim a passagem
do técnico Allan Aal pelo Vila
Nova. No início da manhã desta
quarta-feira (23), o Colorado
comunicou, através de uma
nota oficial, em suas redes sociais, a saída do profissional.
Além do treinador, o auxiliar
técnico Anderson Valiñas, o
preparador físico Juvenilson
Souza e o analista de desempenho Paulo Pelanda também
deixaram o clube.
No comunicado, o Tigre não
deu maiores detalhes sobre o
“término do relacionamento”
entre as partes. Mas, de acordo
com informações publicadas
pelo repórter Paulo Massad,
da Rádio BandNews, Allan Aal
e sua comissão técnica foram
demitidos pelo Vila Nova, que,
recentemente, havia renovado
o vínculo do treinador para a
próxima temporada.
Peça fundamental para a
permanência vilanovense na
Série B do Campeonato Brasileiro, Allan Aal comandou
o Colorado em 28 partidas.
No período em que esteve à
frente do comando técnico
vermelho, conquistou 10 vitórias, 15 empates e três derrotas, resultando num aproveitamento de 53,5%.
No último sábado (19), após
o vice-campeonato da Copa
Verde, Allan Aal chegou a confirmar que havia renovado
seu contrato para 2023, dizendo que recebeu garantias da
diretoria de que o elenco seria
reforçado para o ano que vem
e que o Vila Nova brigaria por
coisas maiores.

Mais saídas

Além de Allan Aal, alguns

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Allan Aal deixa o
Vila Nova depois do
vice-campeonato na
Copa Verde

jogadores também deixaram
o Vila Nova após a perda do
título da Copa Verde. Os goleiros Georgemy, Pedro Campanelli e Tony, o lateral-direito
Railan, os zagueiros Alisson
Cassiano e Matheus Mancini,
o volante Pedro Bambu, e os
atacantes Daniel Amorim, Diego Tavares, Matheuzinho e Rubens não terão seus vínculos
renovados para a próxima tem-

porada e já não fazem mais
parte do elenco vilanovense.
Depois do jogo contra o Paysandu, pela Copa Verde, o presidente do clube, hugo Jorge
Bravo, informou que alguns
jogadores já estão acertados
com o Tigre para o ano que
vem e que, nos próximos dias,
eles devem ser anunciados
pela equipe.
Em sua conta oficial no
Twitter, o repórter Paulo Massad, da Rádio BandNews, anunciou que os primeiros reforços
oficializados pelo Colorado devem ser os goleiros Dênis Júnior, do Bahia, e Vanderlei,
que foi rebaixado à Série C
com o Operário-PR, o lateraldireito Marcelinho, que pertence ao Confiança e que estava emprestado ao Brasil de Pelotas, o zagueiro Carlos Alexandre, que estava emprestado
pelo Ypiranga-RS ao Novo
hamburgo, o volante Rickson,
ex-Atlético-GO, e o atacante Vinícius Leite, velho conhecido
da torcida. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Contra a Sérvia, Tite deve mandar a campo uma escalação ofensiva da seleção brasileira, com quatro homens de frente

Chegou o dia

Breno Modesto
Favorita à conquista do título, a Seleção Brasileira faz,
nesta quinta-feira (25), sua
estreia na Copa do Mundo.
Às 16h (de Brasília), no Lusail
Stadium, na cidade de Doha,
o Brasil, do técnico Tite, encara a Sérvia. A partida fecha
a primeira rodada do Mundial, que começou no último
domingo (20), com a vitória
do Equador em cima do Catar,
dono da casa.
Para enfrentar os sérvios,
Tite deve mandar a campo
uma formação totalmente
ofensiva, com quatro homens
no ataque. Mesmo fechando
os últimos treinamentos antes
da estreia, a tendência é de
que o treinador mandará a
campo uma formação com
Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr no setor ofensivo.
Desta maneira, o meio de campo seria formado apenas por
Casemiro e Lucas Paquetá.
Na coletiva que antecedeu
o confronto, Tite preferiu não

No último dia da primeira rodada,
Brasil estreia na Copa do Mundo

confirmar a escalação. Segundo o comandante, ele não
dará a oportunidade de seu
adversário saber o que pretende usar como estratégia
para estrear na Copa do Mundo com vitória.
“A equipe não vou definir,
para não dar ao adversário a
oportunidade de saber. As variações vocês sabem e não vou
falar. Eu faço escolhas, agrado

a uns e outros, não. Isto é da
escolha e da função do técnico,
mas os atletas do meio para
frente se escolheram também.
Em cada clube, eles estão com
protagonismo e qualidade excepcionais”, disse Tite.

Sérvia

Primeiro adversário do
Brasil na Copa do Mundo de
2022, a Sérvia, do técnico Dra-

gan Stojkovic, chega para a
partida com uma dúvida em
sua escalação. Isso porque o
meia Filip Kostic, da Juventus,
da Itália, se recupera de lesão
e tem presença incerta na estreia dos sérvios no Mundial.
Em contrapartida, o atacante
Mitrovic, do Fulham, da Inglaterra, que tinha sofrido
uma lesão no pé, no dia 29 de
outubro, está recuperado e

FICHA TÉCnICa
Brasil x Sérvia
Data: 24 de novembro de 2022. Horário: 16h (de Brasília). Local: lusail Stadium, em Doha (QaT).
Árbitro: alireza Faghani (Ira). Assistentes: Mohammadreza Mansouri (Ira) e Mohammadreza
abolfazli (Ira). VAR: abdulla al-Marri (QaT)
Brasil: alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos
e alex Sandro; Casemiro e lucas Paquetá; raphinha, richarlison, neymar e vini Jr.
Técnico: Tite

Sérvia: vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Mladenovic e Tadic; Mitrovic e vlahovic.
Técnico: Dragan Stojkovic

não deve ser problema para
encarar a seleção brasileira.

Histórico

Esta será a terceira vez na
história que o Brasil enfrentará
a Sérvia, sendo a segunda em
uma edição de Copa do Mundo.
Coincidentemente, no Mundial
da Rússia, em 2018, as duas
seleções também estiveram na
mesma chave. Na ocasião, pela
terceira e última rodada da
fase de grupos, os brasileiros
venceram os sérvios por 2 a 0.
Naquele 27 de junho, Paulinho
e Thiago Silva anotaram os
gols do triunfo brasileiro.
O outro jogo entre Brasil e
Sérvia aconteceu há oito anos.
Em preparação para a Copa
do Mundo de 2014, a seleção
brasileira, à época comandada
por Felipão, enfrentou e derrotou os sérvios, no Estádio
do Morumbi, em São Paulo,
por 1 a 0. O tento da vitória
sul-americana foi anotado pelo
atacante Fred, que pendurou
as chuteiras neste ano. (Especial para O Hoje)
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No final de 2021, estatísticas do trânsito apontaram que o alto número de acidentes na Perimetral Norte é um problema antigo. Em média ocorre uma colisão por dia

Goiânia tem mais de 400
acidentes de trânsito por mês
Em média, 400 colisões são registradas por mês na capital e região metropolitana
Fotos: Raphael Bezerra

Alexandre Paes
Nos grandes centros urbanos como Goiânia, as vias de
fluxo rápido recebem boa parte
dos veículos, e a probabilidade
de ocorrência de acidentes
também é alta. Em média, 400
acidentes são registrados por
mês na capital e região metropolitana, sendo 80% dos casos envolve motociclistas. Só
no mês de outubro foram 344
ocorrências com lesões.
Em reportagem publicada
no final de 2021 pelo jornal
O hoje, dados apontaram que
o alto número de acidentes
na Perimetral Norte é um
problema antigo. Entre 2018
e o final de 2021 foram registrados 1.044 acidentes na via,
uma média de pelo menos
um por dia.
Localizada na Região Norte, a avenida é classificada
como via arterial. Ligando
vários pontos da cidade, os
mais de 10 quilômetros de
extensão atraem todo tipo de
fluxo, com movimento de caminhões semelhantes ao de
rodovias. Inicialmente pensada em localização distante
da região central, a via foi alcançada pela expansão urbana, resultando em acidentes
envolvendo pedestres.
Em 2020 o titular da pasta, horácio Mello, reconhe-

Os motociclístas são as principais vítimas de acidentes violentos no trânsito da região metropolitana
ceu os desafios da via e atribuiu a quantidade de acidentes ao trânsito intenso
de caminhões. "No momento, nós não temos uma rodovia com infraestrutura
adequada para realocar o
fluxo", disse o gestor.
A Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM) diz que
tem tomado medidas para
reduzir as ocorrências na
avenida. Atualmente a velocidade máxima permitida é
de 60km/h. Sobre a sinaliza-

ção, a pasta diz que a via
conta com seis pontos de fiscalização eletrônica, de
40km/h e 50km/h, além de
21 semáforos.
Inegavelmente, dirigir na
chuva assusta muitas pessoas,
porque a visibilidade é reduzida e os pneus não ganham
a aderência que deveriam.
Dessa forma, é indispensável
manter o veículo em boas
condições e colocar em prática
as instruções relacionadas à
direção defensiva.

Mulher morre
após cair da moto

uma mulher de 38 anos
morreu após cair dentro de
córrego da Marginal Botafogo
em um acidente de trânsito
ocorrido no início desta segunda-feira (21), em Goiânia.
De acordo com a Polícia Civil,
vítima conduzia uma motocicleta honda Biz de cor
branca, quando perdeu o
controle da direção.
Agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trân-

sito (Dict) foram acionados ao
local do acidente e constataram, por meio de vestígios,
que a vítima seguia pela Avenida Marginal Botafogo, no
sentido Setor Pedro LudovicoCentro, na faixa de rolamento
da esquerda. Por motivos ainda
não esclarecidos, ela perdeu o
controle da direção e se chocou
contra a defensa metálica do
Córrego Botafogo.
Com o impacto, o corpo da
motociclista foi arremessado
para dentro do córrego e seguiu por aproximadamente 4
quilômetros até ser retirado
da água. O serviço de resgate
foi prestado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.
um médico da guarnição constatou que a mulher já não apresentava os sinais vitais.
Para o especialista em Trânsito, Benjamin Jorge Rodrigues
dos Santos, um dos problemas
do alto número de acidentes
de trânsito, como por exemplo
o ocorrente nesta semana, é
devido a imprudência dos motoristas. “As multas de trânsito
por excesso de velocidade aumentaram, indicando que o
condutor precisa pisar mais
no freio e respeitar as regras.
O caso dessa moça é complexo,
mas alerta a comunidade para
os cuidados na hora de dirigir,
principalmente no respeito aos
motociclistas”, destaca.

Cresce número de veículos pelas ruas
Atualmente, Goiás possui
cerca de 920 mil motocicletas.
O último estudo divulgado pela
Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostrou Goiânia em 6° lugar no quesito
maior frota de carros do Brasil.
Na categoria motos, a Capital
ficou em 4° lugar.
O número justifica o quanto
o trânsito de Goiânia é lento e
estressante, conforme explica
o professor do Instituto Federal
de Goiás (IFG) e engenheiro
de transportes, Marcos Rothen.
Segundo ele, a cada ano sur-

gem novos automóveis e o
trânsito piora. “E não tem opção, quem decide ir a pé anda
por calçadas inclinadas, obstruídas e o transporte coletivo
não tem conforto”, diz.
Somado a isso, a ausência
de sinalização em vias movimentadas também contribui
para a ocorrência de incidentes, avalia o doutor em transportes e professor do Instituto
Federal de Goiás (IFG), Adriano
Paranaíba. “Além de imprudência, falta de cuidado e atenção por parte do motorista, é

importante ver o outro lado
da moeda. Outros fatores envolvem a má sinalização das
vias, má qualidade das vias –
buracos, qualidade do asfalto,
outros problemas de geometria
das vias”, exemplifica.

Pedestres ficam
mais vulneráveis

Nas vias de fluxo rápido as
velocidades são maiores e consequentemente acontecem mais
acidentes e a maior velocidade
o que implica diretamente na
maior gravidade dos acidentes.

Rothen explica que as tanto a
Marginal Botafogo quanto a
Perimetral Norte são mal sinalizadas, necessitando de uma
fiscalização mais pró- ativa,
para coibir os muitos abusos
que os motoristas cometem.
“A educação para o trânsito
consiste em ensinar os procedimentos para os motoristas,
mas precisa ser completada
pelo risco de ser punido. Desde
criança aprendemos que não
devemos fazer as coisas erradas para não sermos punidos.
Aprendemos que se fizermos

uma coisa errada teremos um
castigo e assim por diante. Ou
seja, a educação vem associada
a possibilidade de punição”,
relata o especialista.
Rothen destaca ainda que
o pedestre é normalmente a
vitima mais inocente. “A nossa cidade não tem consideração com os pedestres, e
eles tem que se virar para
atravessar a rua, mesmo que
muitas vezes tenham que correr risco até utilizando as faixas de pedestre”, pontuou.
(Especial para O Hoje)
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Para TRF1, policial anistiado político
deve receber reparação retroativa
Na nova etapa, o investimento será de R$ 1,2 milhão

Operação
Nordeste
Solidário ainda
recebe doações
Sabrina Vilela
Cerca de 14 municípios do Nordeste goiano continuam recebendo ajuda por meio da Operação Nordeste
Solidário. O Governo de Goiás enviou 16 mil donativos
para o interior do Estado. A nova etapa visa a prevenção em caso de desastres devido às chuvas que
acontecem em dezembro.
As doações incluem cobertores, colchões e filtros de
barro para água. Os pontos de apoio da ação são responsáveis por receber os cobertores e colchões, já os
filtros são entregues diretamente às famílias. Na nova
etapa, o investimento será de R$ 1,2 milhão.
A operação teve início em 31 de outubro, e permitiu
que 17 mil benefícios sociais fossem levados às famílias
identificadas. As doações incluem também roupas e
alimentos. A previsão é de que chova cerca de 500 milímetros em algumas regiões, o que volta a gerar estado
de alerta em alguns locais.
Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, quando
24 cidades goianas decretaram situação de emergência.
Agora as ações estão voltadas para que isso não ocorra
novamente. “Nunca houve essa previsão climática. E,
se teve em gestões anteriores, nunca tomaram providência preventiva. E essa é a nossa finalidade agora”,
pontua o governador Ronaldo Caiado. “Trabalhamos
para antecipar, dar o melhor atendimento à população
e não sofrermos as dificuldades da última passagem
de ano”, conclui.

Medidas

Desde o início de 2022, 14 municípios do Nordeste
goiano receberam ajuda por meio da operação. De
acordo com classificação de risco emitida pela Defesa
Civil e Centro de Informações Meteorológicas e hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). São eles: água
Fria de Goiás, Alto Paraíso, Cavalcante, Formosa, hidrolina, Itapaci, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Nova
Roma, Pilar de Goiás, São João D`Aliança, São Luiz do
Norte, Teresina de Goiás e uruaçu. Os Pontos de Apoio
da Operação foram instalados em Campos Belos, Ceres,
Flores de Goiás, Formosa, Posse, Teresina e uruaçu.
O plano estabelecido visa acolher as famílias afetadas
e evitar que a tragédia se repita, conforme declara a
presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS,
primeira-dama Gracinha Caiado.
“Eu sempre digo que nosso papel é ajudar quem
mais precisa. No ano passado, vimos que alguns municípios sofreram com as chuvas intensas no fim de ano,
por isso decidimos nos antecipar e enviar, desde já,
milhares de donativos que poderão ser distribuídos de
forma imediata caso famílias sejam atingidas por alagamentos”. Gracinha destaca, ainda, que “amparar
aqueles que se encontram em vulnerabilidade social é
prioridade". "Digo e repito: não deixaremos nenhuma
família desamparada”, completa.

Previsão

A estimativa é de que 19 mil pessoas sejam afetadas
pelas chuvas nessas regiões, conforme afirma a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado. “Esses são
municípios distantes da capital, com locais de difícil
acesso, especialmente quando chove. Mas, ao planejarmos as ações e nos anteciparmos às cheias, podemos
garantir um suporte integral e imediato às famílias,
em caso de necessidade. E esse suporte não é apenas
do ponto de vista social, ele engloba também atendimentos de saúde, infraestrutura e diversas outras
frentes essenciais em momentos como este”, enfatiza.
De acordo com a da Defesa Civil, o grande volume
de chuvas pode causar isolamento de cidades, com desabastecimento de alimentos e outros insumos; contaminação de água potável; perda na lavoura e pecuária
e rompimento de barragens.

arrecadação de roupas
toda a população está convidada a fazer doações de
peças de vestuário para o projeto. as roupas, novas ou
usadas em bom estado de conservação, podem ser entregues até o próximo dia 25 de novembro na sede da
organização das Voluntárias de Goiás, localizada na
rua t-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) decidiu que um policial civil do
Distrito Federal que teve reconhecida a sua
condição de anistiado político e foi reintegrado ao serviço público em 1998 apelou da
sentença do Juízo da 9ª Vara Federal do Distrito Federal ao fundamento de que o autor
deveria receber proventos do cargo de delegado de polícia ou, pelo menos, com base
no cargo para o qual foi reintegrado (agente
de polícia), e não de escrivão, conforme determinou o Juízo de primeira instância. A
sentença também foi objeto de remessa necessária porque foi concedida a reparação
econômica e continuada da Lei 10.559/2002
ao anistiado, ou seja, a decisão foi contrária
à união. Ao analisar o processo, o relator,
desembargador federal Souza Prudente, reconheceu o direito do policial à reparação

econômica de forma retroativa, a contar da
data em que ele foi reintegrado ao serviço
público, com proventos do cargo para o
qual foi reintegrado, de agente de polícia, e
não de escrivão. Para que alcançasse o cargo
de delegado de polícia civil teria ele de ser
aprovado em concurso público, destacou
Prudente. O relator verificou que embora a
reparação econômica retroativa seja devida
pelos prejuízos patrimoniais advindos da
perseguição política, a violação cessou no
momento da reintegração e, portanto, não
há fundamento para a concessão da reparação continuada e permanente. “Nos termos
da Súmula nº 624 do STJ, é possível cumular
a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei n. 10.559/2002, haja
vista a distinção dos fundamentos que amparam cada uma das prestações”.

Contra a covardia 1
A Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei 4170/19, que aumenta em um terço a
pena prevista para o crime de abuso de incapaz
quando for praticado
por filho contra pai ou
mãe que sofra de alienação ou debilidade
mental. O texto altera o

Código Penal, que estabelece pena de reclusão
de dois a seis anos, e
multa, para quem se
aproveita da debilidade
de alguém para obter
vantagem ilícita. Já aprovado pela Comissão de
Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa na forma
de texto substitutivo, o
projeto será analisado
agora pela CCJ.

Contra a covardia 2
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei 488/21, do Senado,
que proíbe o uso de técnicas de construção hostis em espaços livres de
uso público nas cidades.
A proposta será enviada
à sanção presidencial. O
texto inclui como diretriz

da política urbana no Estatuto da Cidade a promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar
e acessibilidade na fruição dos espaços livres de
uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de
uso privado.

Senado aprova
indicação de dois
novos ministros
para o STJ
O plenário do Senado aprovou
a indicação dos desembargadores
federais Messod Azulay Neto e
Paulo Sérgio Domingues para integrarem o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em vagas abertas
com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho
e Nefi Cordeiro. O próximo passo
será a nomeação de ambos pelo
presidente da República.

CNJ pune juiz que concedeu
liberdade ao próprio filho
O Plenário do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) determinou, por maioria, a
abertura de revisão disciplinar e o afastamento cautelar do juiz titular da 1ª
Vara de Floriano (PI), por haver beneficiado o próprio filho em uma decisão. O
Relator foi o ministro Luis Felipe Salomão.
Em 2021, o filho do magistrado foi preso
em flagrante por dirigir embriagado, provocar um acidente de carro e não prestar
socorro à vítima. Na ocasião, o juiz concedeu liberdade provisória ao filho, alegando que ele poderia sofrer algum aten-

tado na cadeia. No mês de abril, o Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) aplicou
pena de censura ao magistrado. O ministro Salomão destacou a extrema gravidade da conduta do juiz piauiense.
“Penso que se o magistrado faz isso à
luz do dia, imagina o que não faz na calada da noite. Nunca tinha visto alguém
que assina uma liberdade provisória para
o próprio filho para não receber atentado
na cadeia. Que exemplo esse juiz dará
na comarca se apenas a censura for aplicada?”, questionou.

RÁPIDAS

t

2 Direitos Humanos - O Supremo Tribunal Federal (STF) lança a segunda edição do livro

“Convenção Americana sobre Direitos humanos”. A publicação é anotada com a jurisprudência
do STF e da Corte Interamericana de Direitos humanos. (Especial para O Hoje)

20 mil pessoas sofreram com os
estragos causados pelas chuvas
Durante o pico do mais recente período chuvoso que
atingiu o Estado, entre dezembro de 2021 e janeiro de
2022, cerca de 20 mil pessoas
sofreram com os estragos causados pelas chuvas.
No fim do ano passado, a
região da Chapada dos Veadeiros foi muito afetada pelas
chuvas, chegando a deixar
mais de mil famílias ilhadas
na região de Cavalcante. Bares e casas na região turística
ficaram submersos, pontes e
estradas também foram levadas com a força das águas
durante as enchentes.
As prefeituras de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás

decretaram calamidade pública. Comunidades quilombolas ficaram com as casas e
lavouras debaixo d’água. Em
Cavalcante, uma cratera se
abriu na GO-118 e levou parte
de uma estrada que leva à
ponte sobre o Rio Alma. Além
das duas cidades, o município
de Teresina de Goiás registrou
destruição depois das chuvas.
Preocupado com a situação, o governador Ronaldo
Caiado passou a virada do
ano e permaneceu uma semana visitando as cidades
mais afetadas e se reunindo
com membros da força-tarefa
montada para contornar os
danos nas regiões Nordeste,

Norte e Noroeste.
A operação chegou ao fim
com o investimento de R$ 36,6
milhões na recuperação de
pontes e rodovias danificadas
pelas chuvas; além de 116
ocorrências atendidas pelo
Corpo de Bombeiros e Defesa
Civil. Na área social, foram
entregues mais de 32 mil cestas básicas, 200 filtros de água,
1,2 mil cobertores e 2 mil pacotes de Mix do Bem. houve,
ainda, a destinação de R$ 5
milhões em Crédito Social, a
distribuição de 1.732 cartões
do Aluguel Social e reforço
nas ações de imunização e de
combate ao Aedes aegypti. (Especial para O Hoje)
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PM-GO assina termo e permite
que abordagens sejam ﬁlmadas
O documento
também promove
a alteração
da abordagem
policial dirigida
a advogados
e advogadas
Vinícius Marques
Em ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional Goiás (OAB-GO), a
Polícia Militar assinou um documento que permite que
qualquer abordagem seja filmada por testemunhas, em
Goiás. A assinatura ocorre após
um advogado ser agredido por
policiais militares, em julho
de 2021, ao tentar filmar uma
abordagem a um flanelinha,
em Goiânia. Na época, vídeos
registraram quando ele levou
uma série de socos.
Segundo o advogado Mercdiony Lucas Rodrigues da Costa, especialista em direito penal comum e militar. As prerrogativas já são existentes em
lei federal (lei 8.906/94, estatuto da advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil) em
se tratando do exercício profissional da advocacia. “A assinatura do termo reforça o
compromisso com a garantia
dos direitos fundamentais do
cidadão perante a sociedade,
de forma a ressaltar o compromisso das forças policiais
do Estado para com os direitos
humanos e reforçando a prerrogativa dos advogados no
âmbito da sua atuação profissional de defensor dos direitos”, afirmou, Mercdiony.
O termo de acordo coletivo
foi firmado na terça-feira (22),
na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual. Além
da PM e da OAB-GO, também
participaram a Polícia Civil, a
Procuradoria Geral do Estado
(PGE), o Tribunal de Justiça
(TJ-GO), o Ministério Público
(MP-GO), o Conselho Federal
da OAB e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO).
Entre os pontos do acordo,
consta a alteração do Procedimento Operacional Padrão da
Polícia Militar (POP). A partir
de agora caso um cidadão identifique-se devidamente como
advogado durante a abordagem, o policial deve conferir
tratamento adequado e de
acordo com as prerrogativas
profissionais, assegurando o
acompanhamento do advogado durante toda a abordagem.
A Polícia Civil também se
comprometeu a instalar câmeras de vigilância nas triagens das 21 centrais de flagrante existentes e regularmente instaladas nas Delegacias da Polícia Civil no prazo
de 18 meses contados da assinatura deste acordo.
Os órgãos de segurança pública ficam obrigados a fixarem
cartazes em repartições, destacando os direitos e prerrogativas da advocacia.
Representando o CFOAB na
assinatura do acordo, o conselheiro federal e Secretário
da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, David
Soares, ressaltou a importância
desse acordo. "A assinatura do
termo mostra o engrandecimento das instituições.

Agressão

A agressão contra o ad-

A partir de agora, caso um cidadão identifique-se devidamente como advogado durante a abordagem, o policial deve conferir tratamento
adequado e de acordo com as prerrogativas profissionais, assegurando o acompanhamento do advogado durante toda a abordagem
e a toda a cidadania. é garantir de verdade o estado
democrático de direito e o
respeito à Constituição Federal”, afirma.
A procuradora-geral do Estado, Juliana Pereira Diniz, por
sua vez, afirmou que a assinatura do termo é "sinal de
maturidade das instituições”.
“Todos os órgãos atuam em
harmonia para construção de
solução. Correção de uma falha
para um serviço de segurança
com máxima eficiência."

Relato dos policiais

O advogado Orcélio Ferreira foi agredido por políciais ao filmar abordagem a flanelinha em Goiânia
vogado aconteceu no dia 21
de julho de 2021. Vídeos mostram quando ele leva uma
série de socos de um policial
militar do Grupamento de
Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) enquanto era segurado por outros agentes e
já estava algemado.
O boletim de ocorrência
informou que a confusão começou quando a PM abordava
um flanelinha no estaciona-

mento do camelódromo, em
frente ao terminal Praça da
Bíblia. Segundo o documento,
o cuidador de carros estaria
ameaçando clientes a pagar
pelo estacionamento.
Na época, os PMs disseram que precisavam conter
o advogado porque ele desobedeceu a corporação, desferiu chutes e mordeu o dedo
de um policial.
Orcelio Ferreira Silve-

rio, pai do advogado, disse
que o filho chegou a desmaiar e voltar dos desmaios por três vezes.
Segundo Rafael Lara, presidente da OAB-GO, o acordo
resgata o respeito necessário
que a advocacia deve ter em
toda a abordagem policial.
“O respeito a advocacia é muito mais do que falar em prerrogativas, mas de respeito à
sociedade de uma forma geral

o acordo
no acorDo, aS PartES DISPõEm DE oBrIGaçõES a SErEm IncLUíDaS PELo comanDo-GEraL Da PoLícIa
mILItar no DocUmEnto DE ProcEDImEnto oPEracIonaL PaDrão (PoP). EntrE ELaS EStão:
2 o advogado regularmente inscrito

nos quadros da oaB possui imunidade
profissional, não constituindo injuria
ou difamação puníveis as manifestações de sua parte, desde que no exercício de sua atividade, ainda que fora
de juízo, sem prejuízo das sanções
disciplinares perante a instituição,
pelos excessos que cometer, conforme
a Lei n. 8.906/1994;
a Pm também terá que fixar cartazes na
academia de Polícia e na corregedoria-Geral da corpo-

caso um cidadão se identifique
como advogado durante a abordagem, informar que ele necessita
aguardar a uma distância segura,
de no mínimo cinco metros, para
depois ser informado das demais
providências;
2

2 caso o abordado seja levado para

alguma repartição pública comperação com a seguinte frase: “constitui
crime violar direito ou prerrogativa de
advogado, punível com detenção de dois
a quatro anos, nos termos do art. 7-b da
lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994”.
o mesmo vale para a Polícia civil, que

tente, informar ao advogado a motivação e o local de destino;
2 não poderá ser impedida a realização de filmagens por quaisquer
cidadãos, incluindo advogados e
os próprios policiais, a uma distância que não comprometa a segurança da guarnição ou das pessoas envolvidas.

deverá colocar o aviso em todas
as centrais de flagrantes e
no site da Pc.

Na época, a equipe do Giro,
que fez a abordagem, disse
no boletim de ocorrências
que foi acionada após ficar
sabendo que um morador de
rua estava "ameaçando e coagindo" condutores de veículos
estacionados na Avenida
Anhanguera para pagar uma
quantia em dinheiro.
Conforme o documento, a
corporação foi ao local e identificou o suspeito. Segundo a
equipe, durante a abordagem,
o advogado se aproximou
com o celular em mãos filmando a ação.
Consta que, ao ser questionado pelo motivo da filmagem, o advogado respondeu
estar a trabalho, sem dizer
sua qualificação ou função
ou o motivo de “estar invadindo o perímetro de segurança da abordagem policial”.
Conforme a ocorrência, o
advogado teria desacatado os
policiais “dizendo que eles não
sabiam com quem estavam lidando e que era influente na
alta cúpula da polícia”.
Os policiais relataram ainda, no documento, que o advogado “alterou o tom de voz”
e apontou o dedo na cara de
um policial, momento que foi
dado voz de prisão por desobediência.
Conforme boletim, após
isso, o advogado “partiu para
a agressão física contra um
policial e deferindo-lhe um
soco no rosto, chutes e ponta
pés, além de morder um dos
dedos do PM”.
A polícia relatou que, mediante isto, foi necessário o
uso da força para contê-lo.
Consta ainda que, mesmo
após algemado, segundo os
policiais, o advogado ameaçou verbalmente a corporação usando “palavras de baixo calão”. O PM que disse ter
o dedo mordido passou por
exame de corpo de delito,
conforme ocorrência. (Especial para O Hoje)
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Atirador era funcionário da loja e foi encontrado morto no interior do comércio, disse a polícia local. É o segundo incidente do tipo nos Estados Unidos em três dias

Atirador mata seis pessoas em
Walmart nos Estados Unidos
um homem armado matou
seis pessoas numa loja da rede
de supermercados Walmart
no estado americano da Virginia na noite desta terça-feira
(22), afirmaram autoridades.
O atirador foi encontrado morto no interior da loja.
O ataque a tiros na cidade
de Chesapeake ocorreu dias
depois de um atirador matar
ao menos cinco pessoas e ferir
25 numa boate LGBTQ no Colorado, no último sábado.
O chefe da polícia de Chesapeake, Mark Solesky, afirmou
se acreditar que o atirador
morreu como consequência
de um “ferimento a bala autoinfligido” e que o motivo do
ataque ainda não está claro.
Após a imprensa identificar o atirador como um gerente da loja, Solesky confir-

Outros quatro feridos foram hospitalizados após
ataque a tiros em supermercado na Virgínia
mou se tratar de um funcionário do Walmart, mas não
divulgou seu nome.
um porta-voz da polícia,
Leo Kosinski, afirmou que
agentes entraram no supermercado “imediatamente”
após chegar ao local. As primeiras chamadas de emergência foram feitas pouco depois das 22h (hora local), quando a loja ainda estava aberta.
Imagens divulgadas pela mídia mostraram uma grande
presença policial no local.

“Epidemia de
violência armada”

O Walmart, a maior rede

varejista dos Estados unidos,
emitiu um comunicado nas
primeiras horas desta quarta-feira em que afirma: “Estamos chocados com este
acontecimento trágico.”
A empresa afirmou estar
“rezando pelos afetados, a comunidade e nossos colaboradores” e trabalhando de perto
com as autoridades.
A senadora do estado da
Virgínia Louise Lucas, que
representa a região de Chesapeake, 240 km a sudeste da
capital Washington, disse estar “com o coração absolutamente partido” após o ataque.
“Não descansarei até encon-

RISCO NUCLEAR

Ataques russos forçam
Ucrânia a fechar usinas
A Rússia lançou mísseis em
toda a ucrânia nesta quartafeira (23), forçando o fechamento de usinas nucleares e
matando civis. Moscou continua sua campanha para mergulhar as cidades ucranianas
na escuridão e no frio, conforme o inverno se aproxima.
Autoridades ao longo da
fronteira na Moldávia disseram que a eletricidade também caiu em mais da metade
de seu país. Foi a primeira
vez que um Estado vizinho
relatou danos tão extensos
da guerra na ucrânia, desencadeada pela invasão da Rússia nove meses atrás.
um blecaute forçou o desligamento de reatores na usina Nuclear de Pivdennoukrainsk, no Sul da ucrânia, e
nas usinas de Khmelnitskyi e
Rivne, no Oeste, disse a empresa estatal de energia nuclear Energoatom. “No momento, elas (as unidades de
energia) trabalham em modo
de projeto, sem geração no
sistema de energia doméstico”,
acrescentou a Energoatom.
Sirenes de ataque aéreo
soaram em toda a ucrânia,
em um alerta nacional. Explosões puderam ser ouvidas
nos arredores de Kiev, a capital, que estava mergulhada
na escuridão. Autoridades da
cidade disseram que uma pessoa morreu e uma ficou ferida
em um prédio de dois andares
que foi atingido.

Bombeiros contêm fogo após míssil atingir instalação em Kiev
Mais cedo, mísseis russos
atingiram uma maternidade
na região de Zaporizhzhia durante a noite, matando um
bebê, disse o governador regional no serviço de mensagens Telegram. Explosões também foram relatadas em outras cidades, onde informações
sobre vítimas não estavam
disponíveis imediatamente.
Desde outubro, a Rússia
reconhece abertamente ter alvejado os sistemas civis de
energia e aquecimento da
ucrânia com mísseis de longo
alcance e drones. Moscou diz
que o objetivo é reduzir a capacidade de combate de Kiev
e forçá-la a negociar. A ucrânia afirma que os ataques à
infraestrutura são um crime
de guerra, com a intenção deliberada de prejudicar civis.
A Moldávia, assim como a
ucrânia, uma ex-república so-

viética que já foi dominada
por Moscou, há muito se preocupa com a perspectiva de
combates se espalhando por
suas fronteiras.
“Apagão enorme na Moldávia após o ataque russo de
hoje à infraestrutura de energia da ucrânia”, disse o viceprimeiro-ministro Andrei Spuni no Twitter, acrescentando
que a operadora da rede estava
tentando reconectar “mais de
50% do país à eletricidade”.
A Moldávia, que compartilha um idioma com a vizinha
Romênia, membro da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan), tem um governo
pró-Ocidente que pretende ingressar na união Europeia. As
tropas russas ocupam uma faixa da Moldávia ao longo da
fronteira ucraniana, reivindicada por 30 anos por separatistas pró-Rússia. (ABr)

Mais de 600 ataques a
tiros somente em 2022

trarmos as soluções para acabar com esta epidemia de violência armada em nosso país
que já tirou tantas vidas”, escreveu no Twitter.
O ataque a tiros ocorreu
menos de 48 horas antes de
os americanos celebrarem o
feriado do Dia de Ação de
Graças (Thanksgiving).
“Tragicamente, nossa comunidade está sofrendo mais
um incidente de violência
armada sem sentido no momento em que as famílias se
reúnem para o Dia de Ação
de Graças”, tuitou o congressista americano Bobby Scott,
da Virgínia.

O incidente ocorreu três
noites depois que um atirador
abriu fogo dentro de uma
boate LGBTQ em Colorado
Springs, matando cinco pessoas e ferindo pelo menos
18, no que está sendo investigado como um possível crime de ódio.
Autoridades disseram que
o suspeito, identificado como
Anderson Lee Aldrich, de 22
anos, usou um fuzil para atirar contra pessoas que festejavam o Dia da Memória
Transgênero, que homenageia os mortos em ataques
transfóbicos pelo mundo.
Mais de 600 ataques a tiros
ocorreram somente em 2022
nos EuA, de acordo com o site
Gun Violence Archive. (ABr)

EXPRESSA
Duas explosões perto de pontos de ônibus em Jerusalém
causaram uma morte e feriram ao menos 14 pessoas
nesta quarta-feira (23). A polícia local comunicou ter a
suspeita de se tratar de ataques palestinos. A primeira
explosão ocorreu perto de um ponto de ônibus na periferia
da cidade. A segunda explosão ocorreu em Ramot, um
assentamento no norte de Jerusalém. A polícia divulgou
que uma pessoa não sobreviveu aos ferimentos. O serviço
de resgate de Israel relatou que outras quatro ficaram feridas. Os supostos ataques ocorreram num momento de
tensões elevadas entre israelenses e palestinos, após
meses de incursões israelenses na Cisjordânia ocupada,
motivadas por uma série de ataques letais contra israelenses que resultaram na morte de 19 pessoas.
RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A.
CNPJ/ME nº 10.280.768/0001-10 - NIRE 52.300.017.947
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2022
1. Data, hora e local. Em 1º de novembro de 2022, as 09:00, na sede da Resíduo Zero Ambiental S.A., localizada no
município de Guapó, estado de Goiás, na Rodovia GO 219, s/n, sentido Guapó à Aragoiania, Km 12, margem à direita,
Fazenda Serrinha, Zona Rural, CEP 75.350-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades
de convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), em decorrência da presença
de acionistas representando da totalidade do capital social, presencialmente ou por teleconferência, abaixo subscritos.
3. Mesa. Presidente: Alan Pierre de Espindula Vieira. Secretário: Sérgio Roriz de Oliveira. 4. Ordem do Dia. Nos termos
do artigo 132 da LSA, (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGH ³Exercício
2021”); (ii) a destinação dos resultados do Exercício 2021; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal. 5. Deliberações.
Os acionistas, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: 5.1. Aprovar as contas dos administradores,
REDODQoRSDWULPRQLDOHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDR([HUFtFLR ³')V´ $LQGDUDWL¿FDU
a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs em jornal de circulação, considerando que a receita bruta da
Companhia no Exercício 2021 foi de R$10.783.180,52 (dez milhões, setecentos e oitenta e três mil, cento e oitenta reais
e cinquenta e dois centavos) e a publicação das DFs no sítio eletrônico da Companhia (https://www.residuozero.com.br/
investidores) e na central de balanços sob o hash de publicação 0666D774926250A703E8E749DB40DAE74B8CF382,
FRQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRGD/6$6HPSUHMXt]RSDUD¿QVGHDWHQGLPHQWRjUHTXLVLWRVFRQWUDWXDLVD')VSRGHUmRVH
for o caso, ser publicadas em jornal de circulação. 5.2. Considerando que não houve apuração de lucros no Exercício 2021,
consignar que não há resultado a ser distribuído, a qualquer título. 5.3. Deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal,
conforme facultado pela LSA. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Confere com a original lavrada em livro próprio. Guapó, 1º de novembro de 2022. Mesa: Alan Pierre de Espindula Vieira
- Presidente da Mesa e Sérgio Roriz de Oliveira - Secretário de Mesa. Acionistas: ECO Participações EIRELI.- Por Sérgio
Roriz de Oliveira e Viasoloso Engenharia Ambiental S.A. - Por Alan Pierre de Espindula Vieira e Wânia Pinheiro Magalhães.
JUCEG. Junta Comercial do Estado de Goiás. CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2022 11:21 SOB Nº 20221919996.
PROTOCOLO: 221919996 DE 18/11/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215045927. CNPJ DA SEDE: 10280768000110.
NIRE: 52300017947. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2022. RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A. PAULA NUNES
LOBO VELOSO ROSSI - SECRETÁRIA-GERAL.

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

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022

n

13

Essência
De acordo com
pesquisa do
Euromonitor, o
consumo de
alimentos sem
glúten cresceu 8%

Receita especializada
e saborosa
Produtos glúten free ganham espaço na
gastronomia, seja para levar na lancheira,
ao piquenique ou mesmo no trabalho
Elysia Cardoso
A doença celíaca é uma
doença autoimune causada
pela intolerância ao glúten.
Ela ocorre em pessoas com
tendência genética a essa
condição. Estima-se que ao
menos 1% da população conviva com a doença, um total
de 78 milhões de pessoas
diagnosticadas.
Pensando em quem necessita de um cuidado específico
com a alimentação e está em
busca de criatividade para
produzir receitas simplificadas, seja para o dia a dia ou
para um lanche rápido, a Chef
de Cozinha Paula Salles tornou-se parceira da Bio Mundo,
rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva.
"Promover o diálogo entre
ingredientes é o que todo Chef
busca quando está no processo
de criação de uma receita. Isso
pode ser facilitado quando encontramos um repertório de
produtos que seguem a nossa
linha de pensamento." Conta
a Chef Paula, que ainda reitera.
"Além de uma curadoria e uma
diversidade de produtos voltados para a saúde, que proporcionam asas para brincar
com a criatividade, encontrei
o cenário certeiro para a narrativa que queria construir. À
partir desse olhar e dessa diversidade que comecei a criar
minhas receitas." explica.
A Chef Paula Salles formouse nos cursos de Restaurateur
Master e Chef Executivo da
Escola de Gestão de Negócios
da Gastronomia, e é discente
no curso de Chef executivo no
Senac. Participou do maior talent show de culinária do mundo, o Masterchef, em sua terceira edição no Brasil, ficando
entre os 7 primeiros colocados,
em mais de 50 mil inscritos.
Essa parceria somou forças
para a criação de receitas especializadas nas mais diversas
restrições alimentares, uma
delas, a intolerância ao glúten.

"Ser uma receita o mais natural possível e de maneira democrática foi minha maior intenção. Sem glúten, sem lactose e vegetariana, pois leva
ovo, criei as empanadas com
recheio de tomate e nozes. O
ovo entra na receita para dar
liga e estrutura à massa, já a
goma xantana é um ingrediente fundamental, que substitui o glúten, responsável por
trazer elasticidade à massa."
De acordo com pesquisa
do Euromonitor, empresa especializada em inteligência de
mercado, de 2012 a 2020, o
consumo de alimentos sem
glúten cresceu 8%, e a estimativa é que, até 2024, haja um
crescimento de 35% a 40%.
No Brasil, especificamente,
além dos dois milhões de pessoas afetadas pela doença celíaca (segundo dados do Conselho Nacional de Saúde), a
dieta glúten free tem cada vez
mais adeptos, movimentando
em média R$110 milhões, já
que ao menos 55% dos consumidores celíacos gastam 30%
do seu orçamento com produtos próprios para consumo.
O processo de criação da
Chef, traz uma empanada,
que destaca o sabor e a delicadeza de cada ingrediente.
"Eu pensei que precisaria ser
uma receita ‘lanchável’, para
promover o encontro das pessoas na primavera e que pudesse ser levada para qualquer lugar e em qualquer lancheira. Pensei no tomate, por
ser um item de época, que a
Bio Mundo possui ótimas opções de molhos, e também
mostrar possibilidades de
uma alimentação saudável
em uma receita simples e
acessível." Diz Paula.
"As empanadas, uma vez
prontas, podem ser aquecidas
no forno ou na air fryer, sem
problema algum, preservando
o sabor e a qualidade. uma
forma facilitadora para o dia
a dia", finaliza a Chef. (Especial para O Hoje)

A estimativa é que,
até 2024, haja um
crescimento de 35%
a 40%

receita de empanadas sem glúten com recheio de tomate e nozes
InGrEDIEntES
3 tomates médios com pele e sementes
cortados em pedaços grandes
3 dentes de alho picadinhos
80g nozes picadas
250g de molho de tomates
80g de biomassa de banana verde
manjericão à gosto
1 colher de sopa de ghee
Sal e pimenta do reino à gosto
1 colher de chá de açúcar
maSSa
1 colher de sopa de óleo de coco
1 ovo
150g de farinha sem glúten (usei a de
mandioca)
40g de amido de milho
1 colher de chá de cebola em pó
1 colher de chá de goma xantana
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento químico
moDo DE PrEParo
Para a massa, misture todos os ingredientes e amasse brevemente até desgrudar ao toque. Envolva em
filme plástico e deixe descansar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Depois disso, abra a massa em
espessura de em torno de 2mm, corte círculos com cortador de massa.
Para o recheio, refogue o alho num fio de azeite, acrescente os tomates e refogue em fogo baixo por 5 minutos. acrescente o açúcar, em seguida o molho de tomate, a ghee, a biomassa de banana, as nozes e misture bem até incorporar. Deixe reduzir até que a textura fique cremosa, desgrudando do fundo da panela.
Deixe esfriar e recheie as empanadas. feche a massa passando um pouquinho de água na borda e dobrando em direção ao centro, pincele uma gema com um pouco de água e leve ao forno médio (180 graus)
por 25 minutos, até que fiquem crocantes e douradas. Para conseguir que elas fiquem tostadinhas, ligue o
Grill do forno para tostar levemente a superfície. Sirva quentinho.
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LIVRARIA
t

Magia da infância em Brasília
Livro enaltece a pluralidade da capital federal e desperta nostalgia
de quem cresceu na região com liberdade para brincar na rua
A mãe é toda paramentada para pegar seu filho pela primeira vez

Mother Assisted
Cesarean
A importância de fotografar a cesárea
assistida pela mãe e registrar todas as

emoções e momentos únicos do nascimento
Lanna Oliveira
A goiana Thatyelle Franco de Andrade Bonfim,
como muitas mulheres, sonhou em ter o parto normal,
no entanto, por razões médicas, teve de ser submetida
a uma cesárea. Foi pensando nisso que a Cesárea Assistida pela Mãe (Mother
Assisted Cesarean) vem ganhando espaço no Brasil,
procedimento que permite
a intervenção da mãe de
alguma forma, como puxando o bebê para fora do
útero por ela mesma.
São vários os motivos
pelos quais a cesárea é temida e indesejada por várias mulheres. O pós parto
restritivo, o receio de não
conseguir se conectar com
o bebê de maneira precoce,
através do contato pele a
pele e amamentação. A cesárea assistida tem o objetivo de devolver o protagonismo para a mãe atendendo o desejo de ser ela
a primeira pessoa a receber seu bebê. Essa técnica
consiste em permitir que
a mãe, após devidamente
paramentada, retire seu
bebê de dentro da barriga
e o leve diretamente para
seu colo, sendo a primeira
pessoa a recebê-lo, aninhalo e tocá-lo.
“Quando a Antônia nasceu, ela veio direto para o
meu peito, pele a pele desde
o primeiro minuto. Foi o
momento mais lindo da minha vida, com tudo registrado, as fotos falam por si,
cercado por pessoas incríveis, por profissionais competentes, sensíveis e empáticos que conduziram todo
aquele momento com serenidade e plenitude e, acima
de tudo, com muito respeito.
Afinal, eu era a protagonista
ali naquele momento”, explica Thatyelle.
Segundo a obstetra Mariana Costa Borges, essa técnica permite que a paciente
se conecte de maneira precoce com seu bebê, visando
uma experiência única no
parto e no pós parto imediato.
“Realizada de maneira adequada esse modelo de cesárea é segura e ainda garante

a humanização que hoje é
de fato a maior preocupação
para gestante”, afirma.

Por que registrar
esse momento?

A fotografia de parto registra um dos momentos
mais importantes: a chegada de uma vida ao mundo.
Ainda que se espere nove
meses para o nascimento,
e algumas horas de trabalho de parto, a chegada do
bebê, propriamente dita,
acontece em pouquíssimos
segundos. Por isso, por mais
que muitos pais ou acompanhantes acreditem que
conseguem registrar esse
momento, a emoção acaba
sendo tão grande que não
permite fotos que façam
jus a toda essa magia.
Segundo Samara Christtiny, fotógrafa especializada em parto, os bastidores
de parto em tempo real são
tão necessários, “Ele ajuda
a gestante a entender o que
acontece durante todo o
processo que antecede a
chegada do seu bebê, apesar de cada parto ser único,
os processos e procedimentos são os mesmos, e conhecer isso pode tranquilizar quando o grande dia
chegar”, explica.
A fotografia de parto não
registra apenas o momento
exato que a criança é retirada. Ao contratar uma fotógrafa profissional ela terá
o cuidado de registrar os
momentos mais importantes antes e depois do parto.
Assim, mais do que simplesmente ter fotos de como
foi o parto, terá o registro
fiel de todas as emoções e
momentos únicos que foram vividos naquele dia.
“um parto normal pode levar horas, uma cesárea
pode atrasar. Então através
dos bastidores podemos
tranquilizar todos que
aguardam o nascimento.
humanizar cada dia mais
o processo, trazer para perto
as famílias e transformar o
nascimento em uma experiência familiar. A experiência do parto precisa e
deve impactar toda a família”, continua Samara. (Especial para O Hoje)

A pluralidade nos costumes e os sonhos das pessoas
que migraram de todo o
País para a capital federal
e as cidades-satélites são a
inspiração da professora,
escritora e artesã Gabi Vasconcelos para a criação do
livro ‘Minha Brasília’. Sob
a ótica de quem brincava
de pés descalços na rua e
conhece a saudosa liberdade de ser criança, a autora
celebra a infância na terra
natal, Taguatinga, e em Sobradinho, onde reside.
Alfabetizadora com mais
de 20 anos de profissão, Gabi
sentiu necessidade de desenvolver um material histórico
e cultural sobre a região voltada ao público infantil. Assim, o livro busca desvincular
os moradores da atmosfera
de ostentação, corrupção e
questões políticas que envolvem o local de onde saem as
principais decisões no país.
“Minha Brasília é feita,
principalmente, de gente! Pessoas que vieram construir
uma cidade e junto trouxeram sonhos, família, cultura
e costumes de todas as regiões
do Brasil. Essa mistura resultou em história e amor, muito
amor.” (Minha Brasília, p. 17)
As páginas revelam as
particularidades de Brasília
e das cidades do entorno, os
locais ideais para um passeio,
a conexão entre a arquitetura
e a natureza e a variedade
cultural que se concentra na

capital. A obra evidencia o
lado vibrante e acolhedor do
Distrito Federal, uma face
que não costuma ser mostrada da cidade que tem sua
própria identidade formada
a partir de uma grande mistura cultural.
Ao transitar por passado
e presente, ‘Minha Brasília’
revela um lugar onde pessoas
se encontram em busca de
recomeços. Onde crianças
crescem alegremente, em um
ambiente familiar abundante
em culinária, ecoturismo, feiras e com um belo pôr do sol.
Ricas em detalhes, as ilustrações de Victor Tavares transportam o leitor para uma in-

fância divertida e colorida,
que fazem da imponente capital um verdadeiro lar.

A autora

A professora, escritora e
artesã Gabi Vasconcelos nasceu em Taguatinga (DF) e
vive em Sobradinho. É formada em letras e especializada em Ciências humanas
e Direito Educacional. Apaixonada por livros, está sempre se aventurando na escrita. Com mais de 20 anos
de convívio com as crianças,
a alfabetizadora também é
autora das obras infantis
‘Bela’ e ‘Bela Matusquela’.
(Especial para O Hoje)

Ao transitar por
passado e
presente, Gabi
Vasconcelos
revela um lugar
onde pessoas
se encontram
em busca de
recomeços

RESUMO DE novElaS
t
Amor sem igual
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. Ela e Miguel se beijam.
Donatella e vânia armam
contra Poderosa. Fonseca
acha a arma de Bernardo e
leandro nega qualquer envolvimento.

Mar do sertão
laura, Márcio e Deodora
iniciam seus planos para destruir José, e Tertulinho exige
que Candoca não seja prejudicada. labibe pede que Maruan fique em Canta Pedra, e
os dois se beijam. Ismênia
descarta o remédio que Deodora administra para o Coronel em segredo, e o substitui
por azeite. Timbó chantageia
latifa e a obriga a fazer seu
trabalho. Candoca descobre
que não poderá se casar na
igreja com José.

Cara e Coragem
Clarice tenta se explicar para
anita. Pat e Moa se separam.
Danilo sofre com o afastamento
de rebeca. regina critica leonardo por desistir da presidência da SG. andréa conversa
com Clarice sobre Bob Wright.
anita confessa a Dalva e Jéssica
que está sofrendo por causa
de Ítalo. Ítalo fala para Jarbas
que está confuso com seus
sentimentos em relação a Clarice e a anita. Fernanda conta
para Moa que Danilo foi o culpado por seu acidente.

Poliana Moça
ruth admite a Helô que
está namorando renato; a
amiga diz que já sabia. Disfarçada, violeta tenta ir ao
encontro do pai, antônio. ruth
e Helô armam pegadinha para
renato. violeta fica chateada
por não conseguir se aproximar do pai. Poliana chama
Éric para participar de atividade em grupo; ele alega que
prefere fazer sozinho. Em reunião online, Jefferson começa
a fazer perguntas para violeta,
em busca de alguma pista.

Travessia
laís disfarça sua preocupação e diz a Cidália que Stenio foi à Espanha. Juliana avisa
a Brisa que ari informou ao
Juiz sobre sua ida ao parque
para ver o filho. Helô pede
informações para laís sobre
o cliente da Espanha de Stenio, para poder ajudar a localizar o advogado. Karina
elogia a aula de Monteiro para
Isa, que fica surpresa. Helô
descobre que o cliente de Stenio da Espanha é perigoso.
Moretti fica surpreso.
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AGENDA CUlTUral
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Voltado para os esportes
o Geral Sports Bar chegou no Setor Marista e nesta
quinta-feira (24), a partir das
12h, você pode extravasar
sua paixão pelos esportes.
Trazendo o que há de melhor da gastronomia e bebidas para o público o espaço
preparou uma programação
para cobrir a Copa do Mundo no Catar, em especial aos
jogos do Brasil com música
ao vivo e DJs. Mais informações no Instagram @geralsportsoficial. Quando: Quinta-feira (24). onde: rua 1128,
S/n, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 12h.
Diretamente da varanda
a cafeteria Sax Coffee &
More também transmite as
partidas diretamente da varanda, com Tvs em alta definição. Para a primeira partida

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Uma conversa o ajuda a entender como é possível prosseguir com um projeto. É um dia
oportuno para assumir responsabilidades com um grupo de
pessoas ou projetos nos quais
você esteja envolvido. Tome cuidado com a ansiedade. Caso sinta
a necessidade de expressar, faça.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Existem decisões importantes
que envolvem o setor financeiro.
Pode se tratar de acertos de
contas ou de algum investimento
importante para o seu momento
atual. Haverá a oportunidade de
resolver assuntos complexos
para fortalecer suas metas.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Uma proposta de sociedade
ou de parceria move o seu dia.
Existe a necessidade de fazer tudo
certinho, levando em consideração
as responsabilidades envolvidas.
É oportuno que você se posicione,
para que decisões sejam tomadas
em conjunto. Tudo isso também
pode ser projetado.

4

O Jajá Drinks, no Mercado Popular Marília Mendonça, reúne futebol, música, drinks e gastronomia
do Brasil, a casa disponibiliza
mesas na varanda de quatro
e seis lugares. Também são
disponibilizadas mesas no
ambiente interno que acomodam de 10 pessoas a 18
pessoas. ao final da copa os
torcedores que visitarem o
espaço ainda concorrem uma
Tv de 65 polegadas. reservas
de mesas devem ser feitas
pelo Whatsapp do estabelecimento: (62) 98290‑5169.
Quando: Quinta-feira (24).
onde: rua 36, nº 354, Setor
Marista – Goiânia. Horário:
7h às 23h.
Animação e
repertório recheado
Muita animação e um repertório recheado de grandes
sucessos do samba e do pagode carioca é o que promete
o Metropolitan Mall para esta
quinta-feira (24), com os

shows de Diego Mendes e
banda. Zeca Pagodinho, Jorge
aragão, arlindo Cruz, Beth
Carvalho, João nogueira e
roberto ribeiro são alguns
dos nomes que compõem o
setlist do grupo. os shows
têm início uma hora antes
dos jogos e retornam logo
após o término das partidas.
Quando: Quinta-feira (24).
onde: av. Dep. Jamel Cecílio,
nº 2690, Setor Jardim Goiás
– Goiânia. Horário: 15h.
Ação beneficente
nesta quinta-feira (24),
das 9h às 21h, a The Clinic
realiza a Mesoestetic Day, em
que apresenta o consagrado
Cosmelan, que é considerado
o melhor despigmentante do
mundo. ação é promovida
com intuito de auxiliar na
construção do Hospital do
Câncer de Goiânia (HCG). o

objetivo é incentivar os pacientes da clínica a levarem
uma peça de roupa em bom
estado mais o valor de r$ 30
para a compra de sacos de
cimentos. Quando: Quintafeira (24). onde: rua 22, SJ
Premium Hotel, Setor oeste
– Goiânia. Horário: 9h às 21h.
Futebol, feijoada e drinks
o Zimbro Cocktails & Co
tem uma programação especial para os dias de jogos
do Brasil na Copa do Catar.
na estreia da seleção, nesta
quinta-feira (24), além da
transmissão ao vivo, a casa
oferece feijoada, drinks especiais assinados pelo bartender Benício Calaça, e discotecagem com o DJ ruben
Fontes. Quinta-feira (24).
onde: al. ricardo Paranhos,
nº 59, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 11h.

Painel sobre Maria Firmino dos
Reis na volta presencial da Flip
A 20ª edição da tradicional
Festa Literária Internacional
de Paraty (Flip) começou nesta quarta-feira (23), de forma
presencial, depois de dois
anos. A festa foi aberta com
mesa Pátrios lares, cujo tema
é a vida e a obra da escritora
e educadora Maria Firmino
dos Reis, que é a homenageada desta edição.
A mesa de abertura conta
com a participação da historiadora Ana Flávia Magalhães
Pinto, da pesquisadora de autorias negras Fernanda Miranda, da cientista social Midria e do coletivo Slam das
Minas. O painel, com estudiosas da obra da autora e
do período em que ela produziu, segundo a organização
do evento, pretende provocar
um debate produtivo sobre
gêneros literários, abolicionismos e a história do Brasil.
Embora não haja certeza
sobre a data, o mais provável
é que Maria Firmina dos Reis
tenha nascido em 1822. Em
1859 lançou ‘úrsula’, romance
que inaugura, no Brasil, a linhagem da literatura abolicionista. Após anos de apagamento, a obra vem ganhando
atenção, dentro e fora do País.
Maria Firmino foi professora de primeiras letras em
Guimarães, no Maranhão. Sua
obra se construiu praticamente em paralelo à litera-
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samba, rock e MPB
nesta quinta-feira (24) o
Shopping Estação Goiânia
recebe o cantor Bruno Brogio antes da seleção entrar
em campo às 16h. Ele anima
os torcedores do Estação
com clássicos do samba,
rock e MPB. a programação
continua no dia 28 de novembro com a cantora Cida
araújo. Quando: Quinta-feira
(24). onde: av. Goiás, nº
2151, Setor Central – Goiânia. Horário: 11h.
Cerveja e gastronomia
o Jajá Drinks, localizado
no Mercado Popular Marília
Mendonça, na rua 74, está
com programação especial
para a Copa do Mundo. Durante o campeonato, o espaço
exibe todos os jogos em um
super telão e ainda conta com
shows e atrações exclusivas
após cada partida. Com inúmeras opções de drinks e cerveja gelada, a casa também
dispõe de uma gastronomia
de primeira. Quando: Quinta-feira (24). onde: rua 74,
nº 329, Setor Central – Goiânia. Horário: 10h às 23h.

n

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
É um dia carregado de vários
compromissos na sua rotina de
trabalho. Tome cuidado com a
ansiedade e com conflitos que
podem afetar colaboradores,
funcionários e prestadores de
serviço. o céu pede flexibilidade
e eficiência para dar conta das
responsabilidades assumidas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Existe uma interação com
amigos que pode resultar em
algum convite interessante. vejo
no seu gráfico mais de uma pessoa interessada em você ou você
em dúvida sobre um romance.
Tome cuidado com triângulos
amorosos. o dia vem recheado
de informações que o ajudam.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Uma pessoa muito próxima
pode ajudá-lo a tomar uma decisão em família ou direcionada
a um imóvel. o céu se abre para
acordos, negociações e contratos
envolvendo um imóvel. o mesmo contexto astrológico também
traz um movimento em família,
como um evento.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
É um dia agitado, que pode
trazer notícias importantes. a
necessidade de se expressar é
muito forte, mas é preciso avaliar
bem as palavras para evitar brigas e discussões. o mesmo contexto astrológico pode trazer
uma viagem ou deslocamentos.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o céu fala de responsabilidades financeiras, principalmente o
que cerca as necessidades da família ou de um imóvel. É preciso
ter cuidado com impulsos materiais, sendo necessário avaliar as
prioridades. Ficam também em
destaque contas a pagar e dívidas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
você vai sentir a necessidade
de se comunicar com uma pessoa
importante. Examine quem pode
ser essa pessoa. nesta conversa,
existe um teor de seriedade e
responsabilidades são expostas.
você está em vias de assumir
compromissos importantes, principalmente no casamento.

:

Embora não haja certeza sobre a data, o mais provável é que Maria Firmina dos Reis tenha nascido em 1822
tura majoritariamente masculina e branca dos círculos
literários brasileiros. Segundo
os organizadores da Flip, a
homenagem a ela vem em
bom momento, tanto pela
qualidade de sua produção
em diversos gêneros, como
pelo fato de que por bastante
tempo ela ficou à margem
da história canônica da literatura brasileira.
A autora morreu em 1917,
sem reconhecimento. Isso,
segundo a organização, torna
ainda mais urgente comemorar seu legado, que é também o de uma insistente vigilância sobre os valores humanos, capaz de recolocar
no centro do debate contemporâneo a educação e a ima-

ginação, mas também a educação para a imaginação.

Evento presencial

Em 2020 e 2021, o evento,
realizado no sul do estado do
Rio, teve apenas edições virtuais, devido às restrições impostas. Agora, o evento volta
a ser presencial. Serão cinco
dias de atividades que incluem mesas-redondas, apresentações musicais, oficinas,
sessões de filmes, saraus e
jogos. há ainda programações
paralelas, com estandes de
editoras e autores, comercialização de livros e um evento
chamado Flipinha (voltado
para crianças).
Também está prevista a
participação de autores como

os brasileiros Cida Pedrosa,
Cidinha da Silva, Lenora de
Barros, Lázaro Ramos, Geovani Martins, Cristhiano
Aguiar, Ricardo Aleixo, Bernardo Carvalho e Luiz Maurício Azevedo. Entre as presenças internacionais estão
as argentinas Camila Sosa
Villada e Cecilia Pavón; a cubana Teresa Cárdenas; as
francesas Nastassja Martin
e Annie Ernaux; as norteamericanas Saidiya hartman
e Ladee hubbard; a portuguesa Alice Neto e o chileno
Benjamin Labatut. A Flip terminará no domingo (27). A
festa é realizada desde 2003
no centro histórico de Paraty,
patrimônio mundial no litoral sul do Estado.

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje é um daqueles dias em
que tudo ocorre no oculto. Uma
conversa em segredo ou informações circulam, com o propósito
de ajudá-lo tomar novas decisões,
principalmente no trabalho. você
faz um planejamento em segredo
ao lado de uma pessoa.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o gráfico fala de um convite
que vem de amigos. Esse convite
pode deixá-lo motivado, porque
ou uma pessoa especial estará
por lá, ou você está em vias de
conhecer alguém muito especial.
aceite o convite! você está aberto
a assumir um compromisso afetivo com uma pessoa.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
É um dia movimentado, pois
vem carregado de decisões importantes, que traçam uma fase
nova em sua jornada. Uma conversa é positiva para tratar de
assuntos que envolvem tanto as
necessidades em família como
trazem uma nova composição.

16
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Estreia em grande estilo
Viver a
experiência do
maior
campeonato
esportivo do
mundo é mais do
que torcer, é
escancarar sua
paixão pelo que
corre no DNA
brasileiro
Lanna Oliveira
É meus amigos, chegou o
grande dia! A seleção brasileira
estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24), às 16h, e
como bons brasileiros que somos, nos deixamos dominar
pela empolgação e ansiedade.
Já que não foi dessa vez que
assistimos de perto, eu te pergunto: já sabe onde vai assistir
aos jogos? O Essência separou
algumas programações da Capital que pode te ajudar na
hora de escolher um ponto de
encontro que proporcione um
ambiente confortável para cantar, vibrar e aproveitar um
cardápio saboroso.
O futebol para o brasileiro
vai além das performances
que se vê na televisão. Tratase de paixão, intensidade, cultura e até faz parte da formação de caráter dos jovens. É
simples de entender o porquê
de ser o esporte mais amado

no Brasil. Com a estreia da seleção nacional no maior campeonato do mundo é natural
que só se fale nisso. Trazendo
a essência da Copa do Mundo
para a realidade dos goianos,
vamos fazer festa né? Diversas
estruturas foram feitas e bares
adaptaram seus espaços para
receber os torcedores. Vamos
conhecer a programação?
No espaço Copa Experience,
estruturado no Passeio das
águas Shopping, a estreia do
Brasil conta com serviço de
open bar para o público presente, assim como todas as outras partidas da Seleção Brasileira. Além disso, são atrações
para o fim de semana os shows
de Vintage Culture, no sábado
(26) e Sunset Puxadinho, com
Mari Fernandes, Wan Baster e
Diego & Victor hugo, no domingo (27). O complexo de ex-

Espaços se
organizam para
receber o público
goiano para assistir
aos jogos da Copa do
Mundo 2022
periências une futebol, música
e gastronomia, com opções de
entretenimento e lazer para
públicos de todas as idades.
Instagram: @copaexperiencebr.
Já pensou assistir aos jogos
em um bar com temática decorativa, um grande telão e
música ao vivo? O Tatu Bola
Goiânia também se prepara
para entrar em campo. Os torcedores vão se surpreender
com a decoração e acessórios
divertidos. Para completar a
experiência, a sugestão é des-

frutar do menu gastronômico,
com porções à la carte ou até
mesmo a tradicional feijoada
disponível em algumas partidas. Além disso, não poderia
faltar muito samba ao vivo antes e depois das partidas para
manter a alegria. Instagram:
@tatubola.goiania.
O Laguna Gastrobar promove o Arena Multiplace, um
evento voltado para shows
durante a Copa do Mundo. Na
programação estão shows do
Grupo Molejo, Vini & Bisioli,
Atitude 67, Chama Q Noix e
Matheus Fernandes. Além disso, haverá o Arena Copa com
transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do
Mundo, nos dias 24 e 25 de
novembro e 2 de dezembro,
que contará também com
apresentações da dupla sertaneja Fred & Rodrigo, Dj Vic-

tor Alencar, Grupo 25ZEROuM, Juan Marcus & Vinicius, dentre outros artistas.
Instagram: @lagunagyn.
Goiânia recebe também a
concentração para o hexa
Copa na Arquibancada, no Espaço Dois Ipês. O espaço é
considerado uma imersão pela
Copa do Mundo em sua estrutura dinâmica. Craques da
música foram convocados: Kamisa 10, Buchecha, Papatinho,
Di Propósito, Zé Ricardo e
Thiago, Sem Migué, 25zeroum,
Que Se Funkey, Categoria de
Base, Lucas Led, Gui Ramalho,
Ruan e Davi, Dj Netto, Marcinho Malemolência, Lui Torcato, Vitor Bueno, us2, Jd
Amno e os DJs Lagoa, Geórgia,
Digão e Lucas Beat. Mais informações pelo @copanaarquibancada e @seja.b2.
Shoppings se preparam
para receber seu público nos
dias de jogos da Seleção do
Brasileira. O Araguaia Shopping instalou telões na Praça
de Alimentação. O local, que
ganhou decoração temática
para deixar a torcida ainda
mais no clima da Copa, tem
capacidade para 900 pessoas.
O Shopping Cerrado conta
com o projeto Arena Cerrado
que projeta, gratuitamente,
os mais diferentes jogos. Durante todo o dia o mall terá
chopp premiado nos dias de
jogos do Brasil e também um
espaço para a compra e troca
de figurinhas do álbum da
Copa. Bougainville também
tem transmissões na praça
de alimentação do shopping.
(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.
Como opção para o cinema, ‘Madre Teresa’ é um filme dirigido por Fabrizio Costa com Olivia Hussey e Ingrid Rubio

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
Em comparação
com o mesmo
período do
ano passado,
o faturamento
saltou de R$ 47,385
bilhões para
R$ 56,256 bilhões

Mercado de franquias acelera
crescimento no 3º trimestre

Fotos: Reprodução

No terceiro trimestre deste ano, o
mercado de franquias atinge maior
crescimento da série histórica, de
15%. O destaque
é do setor de hotelaria e turismo,
o mais afetado no
período da pandemia de Covid-19
Maria Gabriela Pimenta
No pós-pandemia, a economia ao redor do mundo
segue disparando. E com o
mercado de franquias brasileiro não é diferente. Segundo dados da Pesquisa Trimestral de Desempenho, divulgados na última quartafeira pela Associação Brasileira de Franchising (ABF)
em parceria com a BR Insights, o faturamento obteve
crescimento de 18,7% no terceiro trimestre deste ano, alcançando R$ 56,256 bilhões
no período. Ainda segundo
a pesquisa, o crescimento já
é de 15%, o maior da série
histórica. Em comparação
com o mesmo período do ano
passado, o faturamento saltou de R$ 47,385 bilhões
para R$ 56,256 bilhões.
No quarto trimestre, o
crescimento também deve
registrar alta, visto que neste
mesmo período no ano passado o faturamento era de
R$ 182,381 bilhões, enquanto,
neste ano, até o terceiro trimestre, o faturamento chegou a R$ 204,351 bilhões.
Além disso, o varejo foi beneficiado com a mudança da
data da Copa do Mundo para
o final do ano, período de
celebrações.
O índice ficou em 5,6% no
terceiro trimestre em relação
à abertura de operações. O
fechamento realizado neste
intervalo de julho a setembro
ficou de 1,8%, com saldo positivo de 3,8%. No caso do repasse de unidades, houve estabilidade, com 1%.

Retomada da
atividade econômica

Os segmentos analisados
para execução da pesquisa
foram: alimentação (comércio
e distribuição); alimentação
(food service); casa e construção; comunicação, informática e eletrônicos; entretenimento e lazer; hotelaria
e turismo; limpeza e conservação; moda; saúde, beleza e
bem-estar; serviços automotivos; serviços e outros negócios; e educação.
“A retomada da atividade
econômica com o retorno
mais consistente dos consumidores às compras foi essencial nesse terceiro trimestre e é muito salutar que
o setor de franquias tenha

registrado um ganho real ao
observarmos a inflação. Contudo, o franchising se valeu
muito nesse período dos seus
pilares, baseado em marcas
fortes, de referência para os
consumidores, e nas quais
eles depositam sua confiança, nos ganhos de eficiência,
de escala, nas negociações
com fornecedores, por
exemplo. Constatamos que
o setor de franquias aprendeu muito na pandemia e
estamos vendo os resultados de modo mais evidente
agora”, diz André Friedheim, presidente da ABF.
O presidente faz ainda
uma análise comparativa
entre o desempenho dos setores que já vêm de um his-

tórico positivo e os mais
prejudicados.
“Com exceção de serviços
automotivos, todos os segmentos apresentaram desempenho positivo, tanto os segmentos com histórico mais
afetado e ainda em recuperação, como hotelaria e turismo, quanto aqueles com
histórico positivo, que mantiveram uma trajetória positiva mesmo que em grau menor. Cabe ressaltar também
que, de forma geral, as marcas continuaram a buscar
maximizar as vantagens do
trabalho em rede, a sinergia
com os franqueados, a gestão
eficiente, entre outros fatores, isso aliado ao cenário
econômico mais positivo”,
diz Friedheim.

Hotelaria e turismo

Em comparação com o terceiro trimestre de 2021, o setor de hotelaria e turismo foi
o que obteve maior crescimento no mesmo período em
2022, com receita de 53,8%.
Isso se dá pelo afrouxamento
das medidas de restrições da
pandemia de Covid-19 e a retomada das viagens e dos
grandes eventos e festivais.

Alimentação –
Food Service

O segundo com maior

crescimento da lista é o setor
de alimentação (food service),
com uma alta de 31%, em
comparação ao ano passado.
A manutenção da procura
por delivery e a busca pela
realização de refeições fora
de casa contribuíram para
esse resultado.

Saúde, beleza
e bem-estar

Em terceiro lugar, o setor
de saúde, beleza e bem-estar
obteve bom desempenho, com
crescimento de 27,8%.

39ª Feira de Franquias
em Goiânia

A 39ª Franchising Fair
ocorre no próximo final de
semana, nos dias 25, 26 e 27
de novembro, no Shopping
Passeio das águas. O evento
conta mais de 50 expositores
e palestras para auxiliar o interessado a escolher a melhor
franquia, quais as expectativas de ter uma franquia como
primeiro negócio, o passo a
passo para quem ainda está
na dúvida de como entrar no
ramo e conteúdo também
para quem tem empresa e deseja franquear sua marca.
O valor da inscrição é R$
50, podendo ser realizada na
portaria do evento ou pelo
site feiradefranquias.com.br.
(Especial para O Hoje)

