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Quem saiu do trabalho mais cedo ou teve a jornada reduzida aproveitou para se reunir com familiares e amigos no primeiro jogo da seleção brasileira

Goianienses lotam bares para

acompanhar estreia do Brasil

O primeiro tempo foi de tensão, mas quem decidiu sair de casa
para ver o jogo nos bares de Goiânia vibrou com os dois gols de
Richarlison na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia. Cidades 9

Demora na análise do
Código de Obras atinge
mercado imobiliário

O novo Plano Diretor de Goiânia, que atualiza
as regras urbanísticas, entrou em vigor em
1º de setembro. O documento que dispõe
sobre o planejamento da capital foi sancionado
em março pela Prefeitura de Goiânia. Contudo,

o plano esbarra nas leis antigas e impede a
abertura de empresas e início de obras. Tudo
isso pela demora na aprovação do novo Código
de Obras e Edificações, que chegou à Câmara
Municipal no dia 8 de setembro. Cidades 11

Thays Brasil

Colaboradores têm direito
a folga nos jogos do Brasil?
Opinião 3

Oposição deve judicializar taxação do agronegócio

Daynara Paiva vilar

Como perder o medo
de doar sangue?

Deputados que encabeçaram a luta do agronegócio pela derrubada dos projetos que buscavam a taxação do setor
devem tentar na Justiça contrariar as intenções do governador Ronaldo Caiado. Opositor da matéria, o deputado
Paulo Trabalho chama a atenção para supostas inconstitucionalidades presentes em um dos projetos. Política 2

Derrames ligados
a aneurisma têm
crescimento
A dor de cabeça afeta cerca de
140 milhões de pessoas no País,
segundo a Sociedade Brasileira
de Cefaleia. De acordo com o Ministério da Saúde, pode ser um
aneurisma ou um AVC. Cidades 10

“Ninguém tem o direito de tumultuar
o processo eleitoral”, diz José Nelto

Deputado federal reeleito pelo PP, José Nelto diz concordar com a decisão
do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, contra a ação do
PL. “Por que não questionou o 1º turno? São as mesmas urnas.” Política 5

Bolsonaro faz reunião
com as Forças Armadas

PT deve apoiar reeleição
de Lira à frente da Câmara

Política 2

Política 6

Lucas Figueiredo/CBF

Leia nas CoLunas

t

Xadrez: Agora, a luta na as-

sembleia é pela presidência
da Mesa Diretora
Política 2

Opinião 3

Marketplace de
pets aproxima
cliente às lojas
Levantamento do Instituto Pet
Brasil mostra que o setor de
produtos e comércio voltado
aos pets registrou alta de 27%
no faturamento de 2021 em
comparação a 2020. Negócios 17

Movimento de
bares cresce
30% na Copa
Bares e restaurantes devem ter
aumento de 30% na demanda
com os jogos da Copa do Mundo,
segundo a Abrasel. Economia 4

Econômica: Tecnologia desde

a gestão de estoques até o consumidor ﬁnal
Economia 4

Guedes oferece
equipe da Economia
a grupo de transição

Esplanada: A Baía da Guanabara tem 61 cascos e embarcações abandonados
Política 6

Jurídica: TRF1 nega rateio de

pensão por morte de militar
entre mãe e filha

Cidades 10

Richarlison faz dois
e Brasil vence na estreia
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Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Em jogo difícil contra a Sérvia, seleção
brasileira estreia com vitória por 2 a
0 e lidera Grupo G na Copa. Esportes 7

O ex-ministro Nelson Barbosa e o
economista Guilherme Mello se
reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Política 6
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Agora, a luta na Alego é pela
presidência da Mesa Diretora
Assessoria confirmou participação do presidente em evento

Após Moraes
rejeitar ação,
Bolsonaro se
reúne com
Forças Armadas
O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com os
comandantes das Forças Armadas na última quintafeira (24) no Palácio do Alvorada. O encontro ocorreu
apenas um dia após o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, rejeitar ação do
PL, partido de Bolsonaro, que pedia a anulação do segundo turno das eleições.
Após os militares deixarem o Palácio, a assessoria da
presidência anunciou a participação de Bolsonaro em
um evento da Academia Militar das Agulhas Negras
(Aman), no proxímo sábado. Participaram do encontro
os comandantes do Exército, Marco Freire Gomes, da
Marinha, Almir Garnier, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista. O candidato a vice de Bolsonaro nas eleições, Braga Netto, também estava presente. A reunião
não estava prevista na agenda oficial do presidente.
O presidente do TSE rejeitou na última quarta-feira
(23) a ação do partido que pedia anulação de parte das
urnas utilizadas nas eleições e multou o PL em R$ 22,9
milhões. A sigla pediu 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. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Passado o embate para aprovar a taxa de contribuição para o Fundo Estadual de Infraestrutura
(Fundeinfra), as conversas agora são entre os postulantes a conquistar a presidência da Mesa Diretora.
Embora tenha vários nomes circulando na mídia e
entre deputados veteranos e novatos, o líder do governo Ronaldo Caiado, Bruno Peixoto (UB), é o mais
lembrado. No entanto, a decisão para a escolha do
presidente da Alego deve passar pelo aceno de
Caiado. Mesmo sendo um líder leal ao governador e
um guerreiro na defesa dos interesses do Estado,
Bruno tem algumas arestas para serem aplainadas
junto a alguns colegas parlamentares. O reconhecimento de que é justo pleitear a cadeira que é ocupada
por Lissauer Vieira (PSD) é consenso, mas a presidência do Poder Legislativo vai além da lealdade e
dedicação. Passa também pela estratégia política
que o governador vai adotar, principalmente em se
tratando de um segundo mandato. Caiado precisa
mais do que lealdade, sobretudo poder de articulação
e conectividade com setores organizados da sociedade.
Estas características têm peso na decisão do governador em dar seu ‘aprovo’. Os demais nomes citados,
como Renato de Castro e Virmondes Cruvinel Filho,
também do União Brasil, têm feito articulações nos
bastidores. Cairo
Salim e Wilde
Cambão, os dois
do PSD, não se
tem notícia de
atuação pedindo votos
ou fazendo declarações, mas
são citados. Principalmente Cambão.

Fred vence 1° round

Nesta quinta-feira (24), decisão do Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás (TRE-GO) deferiu o registro de candidatura do deputado estadual eleito Fred Rodrigues
(DC). O advogado de Cristóvão Tormin (Patriota), Hyulley
Machado, afirmou que vai aguardar a decisão do embargo interposto por ele e que deve ser julgado nos
próximos dias. “Estamos tranquilos”, disse.

xadrez@ohoje.com.br

Caça aos bolsonaristas

Depois da multa aplicada pelo
presidente do TSE, Alexandre de
Moraes, ao PL por litigância de
má-fé, bolsonaristas desconfiam
que haverá uma “caças às bruxas”,
ou seja, a dissolução total do movimento por meio da Justiça. Com
isso, a direita também tende a recolher-se no anonimato e tudo
voltar ao normal.

Não me deixem só

Se o presidente do PL, Valdemar
Costa Neto, não encontrar uma saída
para reverter a multa de quase R$
23 milhões ao partido, pode haver
uma debandada entre os 99 deputados federais. Essa multa inviabiliza
financeiramente a legenda e praticamente bloqueia o fundo partidário
a que tem acesso.

Projeto Vitor Hugo

Deputado federal e ex-candidato
ao Governo de Goiás, Major Vitor
(PL) deu entrada nesta quarta-feira
(24) na Câmara com Projeto de Lei
que concede anistia a todos os que
tenham participado de manifestações
a partir do dia 30 de outubro de
2022 até o “dia de entrada em vigor
desta Lei”. Este será um teste para
saber o tamanho da direita na Câmara Federal.

Homenagem na Alego

Em sessão especial na Alego nesta
sexta-feira (25), o diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae Goiás), Antônio Carlos de
Souza Lima Neto, será homenageado
com a medalha Mérito Legislativo
Pedro Ludovico Teixeira. A homenagem foi proposta pelo deputado
Lissauer Vieira (PSD) em reconhecimento aos 50 anos de serviços prestados aos empreendedores de Goiás
pelo Sebrae. (Especial para O Hoje)

Oposição deve judicializar taxação
do agronegócio aprovada na Alego
Reprodução

Deputados contrários à investida de
Ronaldo Caiado frisam que matéria é
inconstitucional. Especialista concorda
Felipe Cardoso
Deputados que encabeçaram a luta do agronegócio
pela derrubada dos projetos
que buscavam a taxação do
setor devem tentar, na Justiça,
contrariar as intenções do governador Ronaldo Caiado
(UB). Opositor contumaz da
matéria, o deputado Paulo
Trabalho (PL), por exemplo,
chama a atenção para supostas inconstitucionalidades
presentes em um dos projetos
aprovados na tarde da última
quarta-feira (23).
De acordo com o parlamentar, a revolta passa não
apenas pela falta de diálogo
com o setor, mas também por
problemas jurídicos. "Não
houve discussão das alíquotas
e não há previsão de base de
cálculo, nem diferencial de
aplicação sobre as regiões
que produzem mais e as que
produzem menos. Como esse
princípio não está sendo observado, algumas pessoas vão
ser mais sacrificadas", comentou o parlamentar, que disse
apoiar as manifestações das
últimas duas semanas.
Trabalho também chamou
atenção para os vícios jurídicos
que, segundo ele, se bem interpretados pelo Poder Judi-

ciário do estado, poderão cancelar a efetivação da proposta.
"Muitos produtos estão em
aberto. O agro não quer dar
um cheque em branco para o
Governo. É uma matéria que
comete uma grande injustiça
tanto com o agro quanto com
a sociedade goiana que vai sofrer, no final da história, com
o aumento no preço dos alimentos", arrematou.
Outro a questionar a legalidade do texto foi o deputado Delegado Eduardo Prado
(PL). “Não perdemos ainda.
Mas vimos situações que nos
deixam tristes. Um governador que tinha dado a palavra
e agora manda um projeto
que é inconstitucional", frisou
o parlamentar.
“Essa contribuição é totalmente inconstitucional e vai
afetar o bolso do consumidor”.
Ele defendeu também o repasse de 25% da contribuição aos
246 municípios goianos, como
cota parte do ICMS. “Projeto
viciado que veio no apagar
das luzes. Esse projeto é ilegal”,
protestou o deputado durante
a votação definitiva da matéria.
Cláudio Meirelles (PL) também alertou os manifestantes
sobre a possibilidade de judicialização da matéria. “Não
podemos criar um fundo

Paulo Trabalho diz que revolta passa não só por falta de diálogo, mas também por problemas jurídicos
como esse uma vez inseridos
no Regime de Recuperação
Fiscal (RRF)”. O parlamentar
argumentou que os projetos
podem ser questionados no
Poder Judiciário por entidades que representam o setor
do agronegócio.

Especialista

Segundo o especialista em
Direito Tributário, Fabrizio
Caldeira Landim, a primeira
inconstitucionalidade da matéria passa pela violação do
artigo 155 da Constituição Federal (CF), que dispõe sobre a
imunidade do ICMS sobre as
exportações. “Em relação às
exportações indiretas, haveria
violação ao primado da reserva de lei complementar prevista na Constituição Federal,

sem falar na violação à Lei
Complementar 87 de 1996”.
“Dentre outras inúmeras
violações à CF, vale registrar
que o veículo introdutor deste
Fundeinfra deveria ser instituído por Lei Complementar,
consoante exigência preconizada pela Constituição do Estado de Goiás que diz que é
vedada a criação de fundo
público, quando seus objetivos puderem ser alcançados
mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução
direta por programação orçamentária e financeira de
órgão ou entidade da administração pública”, diz.
O jurista ainda destaca que
a Suprema Corte já enfrentou
situação similar ao declarar

inconstitucional o fundo criado pelo Rio Grande do Sul
“vinculado à contribuição,
como contrapartida à fruição
de incentivos fiscais” . “Como
se não bastasse, o Fethab do
Mato Grosso [fundo semelhante ao Fundeinfra] encontra-se sujeito à uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).
“O governo goiano deveria
mirar em buscar tributar operações realizadas no setor de
tecnologia, mediante reformulação do Sistema Tributário para alcançar novas bases
econômicas ainda não alcançadas no Brasil”, argumenta,
por fim, o advogado. (Especial para O Hoje)
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Colaboradores têm direito
a folga nos jogos do Brasil?
Thays Brasil
Indo direto ao ponto, a resposta direta à pergunta formulada no título é NÃO. Isso mesmo.
Os dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
não constam no calendário de feriados nacionais.
E, sendo assim, apesar de estarmos diante de
um evento popularmente festivo e de grande
mobilização social em nosso País, o empregador
não está obrigado a conceder folga, nem tampouco a remunerar o empregado de forma dobrada pelo trabalho em tais dias.
Estados e municípios até têm autonomia para
decretar ponto facultativo, mas isso valeria apenas para o afastamento dos servidores públicos.
Os empregados de empresas privadas, portanto,
devem cumprir o expediente regular, exceto se
o empregador optar por conceder folga, que
pode ser integral (abranger todo o dia) ou parcial
(apenas no horário dos jogos).
Apesar do “balde de água fria” para alguns, é
fato que o Brasil é mundialmente conhecido como
o país do futebol e é certo que tal fato impacta na
aplicação (e flexibilização) da legislação trabalhista
pelo Judiciário. Aliás, o prestígio do esporte é tão
profundo que, apesar do sistema presidencialista,
nesta seara o Brasil tem um rei: o Pelé.
Pois bem. A Copa do Mundo 2022 começou
no dia 20 de novembro e, nesta edição, será sediada no Catar, país localizado no Oriente Médio.
Sendo que, até o momento, todos os jogos do
Brasil vão ocorrer em dias úteis. Como conciliar,
então, a paixão pelo futebol e a manutenção do
bom funcionamento da empresa? Afinal, o evento
mundial passa rápido e a imagem da empresa
não pode ficar fragilizada.
A primeira de todas as soluções, diante da impossibilidade de flexibilizar o horário de funcionamento da empresa, é a de permitir que os empregados assistam às transmissões dos jogos da
seleção brasileira no próprio ambiente de trabalho,
disponibilizando televisor ou telão e, assim, proporcionando momento de descontração e de confraternização entre as equipes de trabalho.
Com a reforma trabalhista, outras opções se
tornaram viáveis e mais fáceis às empresas. A primeira delas é a de dispensar seus empregados
para o período dos jogos e, por meio de acordo
verbal, determinar a compensação das horas dentro
do mesmo mês (artigo 59 da CLT). Caso os empregados já tenham horas sobrando em seu banco de
horas, a compensação poderá ocorrer em até seis
meses, porém -- neste caso -- o acordo deverá ser
feito por escrito. E se for em um ano, precisa passar
pelo sindicato de trabalhadores da categoria.
Importante chamar atenção que, para a correta
compensação de horas, as empresas podem alterar
o horário de expediente até, no máximo, duas horas
diárias, respeitado o limite máximo de 10 horas de
trabalho por dia. É possível prorrogar a jornada
diária por antecipação do horário (entrada mais
cedo) ou por seu prolongamento (saída mais tarde).
Também não é demais lembrar que o trata-

mento dos empregados deve ser isonômico. O
que isso quer dizer? A empresa não pode discriminar e nem privilegiar colaboradores que
trabalham em condições iguais, sendo possível
-- no limite -- a organização das liberações por
meio de escalas de trabalho.
Outra opção legislativa mais recente, que muitas empresas estão optando, é por liberar parte
de seus empregados para trabalhar remotamente.
Para estes, é necessário ter cuidado principalmente
com o aproveitamento do tempo e, sobretudo,
com a ingestão de bebida alcoólica, pois um bom
trabalho remoto só será possível com uma grande
dose de planejamento e disciplina.
Cabe destacar que para os empregados que já
trabalham em regime de teletrabalho e que prestam
seus serviços por produção ou tarefa, não caberá
controle de jornada, cabendo a estes a administração do próprio tempo. O mesmo vale para os
empregados ocupantes de efetivo cargo de confiança ou, ainda, para outros enquadrados nas
demais exceções legais de controle de jornada.
Dito tudo, embora acompanhar a participação
da seleção brasileira no torneio seja importante
para os brasileiros, obrigações inerentes ao contrato
de trabalho não devem ser desrespeitadas por
parte dos empregados, sob pena de serem advertidos ou, até mesmo, dispensados por justa causa,
desde que o ato de desrespeito praticado pelo empregado não seja isolado. Entretanto, como dito
inicialmente, a aplicação de eventual penalidade
neste período de grande festividade requer cautela
dos empregadores, já que o Judiciário Trabalhista,
naturalmente, pondera o fato de a realização de
jogos de futebol da Copa do Mundo tratar-se de
momento em que o nosso País está em festa, e que
todos os brasileiros estão com ânimo de felicidade
e ansiedade aflorados. Sobretudo diante de pedido
de reversão de uma justa causa.
Por fim, a título de exemplo, eis um julgamento
do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a
decisão do tribunal de origem para afastar a justa
causa aplicada em meio a Copa do Mundo de 2018,
apesar -- inclusive -- do depoimento pessoal do
empregado, que admite a ingestão de bebida alcoólica. Ao examinar a questão, entendeu a ministra
Maria Helena Mallmann que: “Como se pode observar, o autor não nega a ingestão de bebida alcoólica, mas a testemunha da ré também não confirma que ele tenha trabalhado embriagado.
O ocorrido no dia do jogo da Copa do Mundo
constitui um fato isolado, não se mostrando
suficiente para justificar
a dispensa do trabalhador por justa causa, mormente se considerarmos
que a empresa deixou
de observar a gradação
das penalidades que poThays Brasil é advogada
dem ser impostas ao tratrabalhista e sócia no
balhador, adequando-a
Feltrin Brasil Tawada Adao caso concreto”.
vogados

OPiniãO

O sangue é essencial para tratamentos e intervenções urgentes e pode ajudar pacientes que
sofrem de condições com risco de vida, além de
apoiar procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia
Nacional do Doador de Sangue. Doar sangue é
um ato de amor ao próximo. Ao fazer esse gesto,
o doador pode dar esperança de vida e de saúde
para quem mais precisa. Não importa quem será
o beneficiado, mas, sim, que outras pessoas terão
novas oportunidades, novas chances de recomeçar
a própria vida. Não existe nada que substitua o
sangue. Ele desempenha funções vitais para nosso
organismo como levar oxigênio a todo o corpo e
nos defender contra infecções. Diversas pessoas
todos os dias enfrentam situações onde é necessário receber sangue de doador ou algum tipo de
hemoterapia para sua sobrevivência. Por isso, é
importante estimular este hábito.
Os estoques dos bancos de sangue de todo o
País precisam estar constantemente abastecidos
para atender tanto quem estiver em situação
de emergência, quanto para quem necessita de
sangue com frequência e ainda para cirurgias.
Mas existem algumas pessoas que ainda têm
medo ou preconceito com a doação de sangue.
A desinformação é a maior geradora desse
preconceito. Muitas pessoas possuem o medo
de que o sangue retirado venha afetar sua saúde.
E em períodos próximos de férias, como dezembro e janeiro, as doações sempre caem e
são piores para os bancos de sangue. Existem
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Bancas:

alguns mitos que falam que a quantidade de
sangue retirada afeta a saúde. Mas não é verdade!
O volume coletado não ultrapassa de 10% a
15% da quantidade de sangue que o doador
possui. Esse volume é reposto naturalmente
pelo organismo em até 24 horas após a doação.
Não existe também risco de contaminações
durante a doação de sangue, todos os materiais
utilizados para doação de sangue são descartáveis
e de uso único. Além disso, o procedimento para
doação de sangue é simples, prático e rápido,
muito parecido com uma coleta de sangue para
exames médicos. O atendimento é feito por profissionais altamente capacitados que garantem
a total segurança do doador. O local de coleta
conta com todo suporte e material necessário
para que a coleta seja feita de forma adequada
e segura, e que o doador se sinta tranquilo e à
vontade durante todo o procedimento.
Todo sangue doado é separado em diferentes
componentes (hemácias, plaquetas e plasma),
podendo beneficiar mais de um paciente com
apenas uma unidade
coletada. Cada componente do sangue tem
seu prazo de validade.
As hemácias duram 35
dias, as plaquetas, 5
dias, e o plasma fresco
congelado, de 12 a 24
meses. Doe sangue reDaynara Paiva Vilar é mesgularmente. Tem semtra em medicina tropical
pre alguém precisando
e professora de biomedide você!
cina da Estácio
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CARTA DO LEITOR

Começamos bem
Estávamos todos tensos. Mesmo duas copas
depois, vivemos um constante medo daquela semifinal contra a Alemanha no Mineirão em 2014,
quando levamos um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete gols dos alemães dentro de casa. Mas dessa
vez o primeiro jogo, mesmo complicado, veio sem
surpresas. Nossa seleção fez valer o seu favoritismo
e meteu 2 a 0 na equipe da Sérvia. Richarlison
mostrou que era perciso mesmo confiar no seu
faro de gol depois da contusão antes da Copa do
Mundo no Catar. Voltou com tudo, definiu, decidiu...
Voa, Pombo! Faz mais golaços pra gente ver.
Roberto Castro
Goiânia

CONTA PONTO

{

É o comportamento de
um ganancioso que acha
que com o dinheiro e com
os seus peões pode
amedrontar os deputados”
Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás, ao comentar a invasão do plenário da Assembleia Legislativa na
tarde de terça-feira (22) por representantes do agronegócio. O projeto
de lei que cria a taxação do agronegócio no Estado foi aprovado na
quarta-feira por 22 votos favoráveis
a 14 contrários. Em entrevista à coluna Giro, do jornal O Popular, Caiado
afirmou que os atos violentos foram
protagonizados por pessoas que não
representam o setor. “Sempre fui
duro, mas sempre me curvei ao debate e ao painel. Nunca me propus a
invadir plenário. Isso aí não representa a agropecuária de Goiás.
Aquela cena representa um grande
chefe de trading, que é o Rubinho, e
seus peões. Tá comprando o mundo
inteiro e levou os peões dele para
fazer a agressão.” O nome citado
seria o de Rubens Prudente, da Ouro
Branco Agronegócios. “Quando o
cara atua como trade ele tem de ter
um funcionário em Goiás que liga
para comprar a soja. Não dá emprego para ninguém e acaba com as
rodovias todas”, criticou Caiado.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
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. “Uai. E eles precisam permitir? Tem só que cumprir a lei”,
comentou o leitor.
Tião Montalvão

M

@ohoje
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.
“Muito bacana a iniciativa do Governo de
Goiás. Essas doações fazem a diferença
para muitos”, disse a leitora.
Camilla Sampaio (@camilla1492)

N

@jornalohoje
Cerca de 80% dos 15 mil beneficiários com
o Crédito social, gerido pela secretaria de
Estado de Desenvolvimento social (seds), é
composto por mulheres, que recebem
cada uma o valor de até r$ 5 mil para investir em um negócio próprio, após passar
por um curso de formação profissional oferecido via Cotecs. “Bom demais para ajudar
quem mais precisa”, afirma o leitor.
Paulo Leite (@Pauloleite2121)

Como perder o medo de doar sangue?
Daynara Paiva Vilar
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Pesquisa da Abrasel com cerca de 1,7 mil estabelecimentos
indica que 45% dos restaurantes vão transmitir os jogos

Movimento
em bares e
restaurantes
deve crescer
30% na Copa
Entidade avalia que alguns fatores contribuem para
o movimento, como as temperaturas mais quentes do
que no mês de julho, a liberação do 13º salário e os horários dos jogos no período da tarde Bares e restaurantes
devem ter um aumento de pelo menos 30% na demanda
com os jogos da Copa do Mundo, segundo estimativa
da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A entidade avaliou que alguns fatores contribuem
para o movimento, como as temperaturas mais quentes
do que no mês de julho, a liberação do 13º salário e os
horários dos jogos no período da tarde.
O líder de inteligência e conteúdo da Abrasel, José
Eduardo Camargo, acredita que todos irão se beneficiar
neste período. “O bar, normalmente, já é visto como
um espaço de congraçamento, já é comum, por exemplo,
no Brasil, a transmissão de jogos dos times, mas os restaurantes têm muito a ganhar também. Alguns jogos,
que são mais perto da hora do almoç,o são benéficos.
Sem contar que a gente tem uma variedade muito
grande de restaurantes no Brasil.”
Pesquisa da Abrasel com cerca de 1,7 mil estabelecimentos indica que 45% dos restaurantes vão transmitir
os jogos e um terço deles informou que vai criar pratos
temáticos. “Ou seja, está movimentando bastante o setor,
sim”, acrescenta Camargo. De acordo com a associação,
neste ano, diferentemente do que ocorria em outras
edições da competição, os restaurantes fizeram reservas
para novembro e dezembro, o período da disputa.
O diretor-executivo da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), Fernando Blower, por sua vez, não se
arrisca em previsões e afirmou que o clima em torno
da Copa do Mundo ainda não deixa claro as possibilidades
de ganhos adicionais.
“Os próprios restaurantes têm expectativas, mas não necessaAs análises da
riamente informações
Abrasel mostram
para passar. Acho que
o dado muito mais
boa perspectiva de
correto não vai ser o
contratações em
prospectivo, vai ser
aquele de realização,
bares e restaurantes
uma vez que a Copa
neste ﬁnal de ano
termine e a gente consiga entender de fato
esse impacto.”

Incerteza

Para o diretor da ANR, alguns fatores contribuem
para o sentimento de incerteza. Um deles entre é a
realização dos jogos logo após as eleições. Além disso,
o fim do ano normalmente tem mais demandas nas
empresas, o que dificulta a liberação de trabalhadores.
“A gente está aqui disputando atenção com as festas
de fim de ano e, à medida que a Copa começar a
passar para dezembro, nas oitavas, quartas e semifinal
você já vai estar ali naquela reta final em que as empresas estão se planejando, estão fazendo os fechamentos.” Blower acrescentou ainda o fato de não ser
período de férias escolares.
Blower chamou a atenção para as oportunidades
que podem surgir para os restaurantes com o delivery.
“Cresceu muito no período pandêmico e continua sendo
muito relevante para os restaurantes, mais que dobrou
de tamanho, de importância, para o nosso setor e o
cliente se acostumou muito também”, destacou.

Contratações

As análises da Abrasel mostram boa perspectiva de
contratações em bares e restaurantes neste final de
ano. “Na pesquisa que a gente fez em setembro, por
exemplo, quase metade disse que ainda iria contratar
até o final do ano e 25% já tinham contratado funcionários para aumentar a equipe. Tem essa perspectiva
de aumento da demanda. O setor está reagindo”, disse.
Para a ANR, por outro lado, a expectativa é que não
haja um crescimento significativo de contratações neste
momento. “Primeiro, que a coisa [a Copa] não está tão
quente quanto foi em outras oportunidades e também
porque as empresas ainda carregam um passivo da
pandemia expressivo. Elas estão evitando muito aumento
de custos nesse momento.”. O diretor acredita que o
setor deve fazer contratações temporárias, “mas nada
muito expressivo”. (Especial para O Hoje)

Tecnologia desde a gestão de
estoques até o consumidor final
A indústria de embalagens busca agregar
sustentabilidade à cadeia, incrementando
o desenvolvimento de produtos que utilizem
materiais recicláveis, numa tendência que
inclui também inovações tecnológicas para
prolongar a vida de prateleira dos produtos,
afirma Denis Balaguer, diretor de inovação
e do wavespace da EY para América Latina.
Numa escala ainda inicial, parte do setor
investe também em tecnologias para assegurar ao consumidor informações transparentes sobre a rastreabilidade do que será
consumido, combinando QR Code com sistemas de dados baseados em blockchain. A
partir do rótulo dos produtos, uma parte
dessas inovações permite ainda novas experiências sensoriais, com aplicação de ferramentas de realidade ampliada.
Neste caso, gatilhos digitais acondicionados nos rótulos de algumas bebidas,
num dos exemplos citados por Balaguer,
levam ao consumidor imagens em 3D, visualizadas a partir da câmera de celulares
e smartphones, com informações adicionais
sobre o produto ou mesmo com vídeos
curtos, remetendo a séries de televisão.
Em outra tendência, prossegue ele, neste
caso já utilizada no Brasil pelo Grupo Boticário, a gestão logística de estoques vem
ganhando eficiência com o uso de etiquetas
inteligentes, que incorporam sistemas de
identificação por radiofrequência (Radio

Frequency Identification ou RFID, em inglês). A plataforma utiliza antenas ou um
leitor manual que estimula as etiquetas,
captura e interpreta os dados automaticamente, fornecendo informações em tempo
real sobre a posição dos estoques.

Conservação de alimentos

Em outra vertente, ao considerar os custos elevados do desperdício de alimentos
para produtores e consumidores, a Embrapa
Agroindústria de Alimentos, do Rio de Janeiro decidiu investir no desenvolvimento
de embalagens anatômicas, que acompanham o formato do produto, asseguram
maior proteção e reduzem perdas na manipulação, no transporte, no armazenamento e na comercialização. Confeccionadas
em poliuretano e fibras vegetais, detalha o
pesquisador Antônio Gomes Soares, as embalagens reduzem aquelas perdas, no caso
de frutas como mamão e manga, escolhidas
por sua importância na exportação, caqui,
morango e ainda no tomate, de 40% para
5%, na comparação com as embalagens de
papelão. De acordo com Soares, a tecnologia
gerou 39 patentes depositadas no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
“O passo seguinte será firmar contratos de
cooperação com fabricantes de embalagens
interessadas em produzir e vender o produto”, afirma o pesquisador.

BALANÇO
t

2 Selecionada em 2019 para
participar do programa de
aceleração da Plug and Play,
plataforma global de inovação com sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a
brasileira Nanox Tecnologia
espera expandir sua operação
no mercado norte-americano,
onde instalou a Nanox Technology em 2016, na cidade
de Boston (Massachusetts),
segundo Luiz Gustavo Pagotto
Simões, diretor presidente da
empresa. Nascida em 2006
como spin-off do Centro de
Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) da
Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo (Fapesp), instalado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
a Nanox desenvolveu, nos
anos seguintes, compostos
baseados em nanopartículas
de prata com propriedades
antibacterianas e antifúngicas, que podem ser aplicadas
a qualquer material plástico,
incluindo embalagens para
alimentos e para produtos
da linha branca.
2 O filme antimicrobiano
da Nanox já recebeu certificação da Food and Drugs Administration (FDA) e está em
fase final de avaliação pela
agência ambiental norte-americana (Environmental Protection Agency ou EPA). “Em
seguida, já poderemos iniciar

as vendas naquele mercado”,
adianta Pagotto.
2 A Camargo Cia de Embalagens investiu em torno de
R$ 14,0 milhões para modernizar sua fábrica de embalagens laminadas flexíveis instalada em Tietê (SP). A planta
tornou-se a 11ª empresa do
setor no mundo a operar com
um sistema de impressão digital, de acordo com Felipe
Toledo, diretor de negócios
da companhia. Desenvolvida
por uma empresa israelense,
atualmente controlada pela
gigante HP (Hewlett-Packard),
a tecnologia trouxe flexibilidade para a linha de produção, permitindo a produção
de lotes menores, e abriu espaço para agregar maior sustentabilidade ao produto final. No final de setembro, a
Camargo apresentou ao mercado seu primeiro projeto
com uso de polietileno verde,
resina produzida pela Braskem a partir do etanol.
2 O time de inovação da
Camargo, criado em 2018 e
nomeado internamente
como myPACK, chegou juntamente com a tecnologia
digital e trabalhou no desenvolvimento da solução
que passou a embalar, desde outubro, suplementos veganos produzidos pela parceira Rakkau. “Posso agora
replicar o processo para

grandes volumes”, aponta
Toledo. Segundo dados da
Braskem, acrescenta ele, a
fabricação de 200 mil toneladas de polietileno verde
mitiga emissões de gases do
efeito estufa geradas por
89,5 mil pessoas.
2 Líder no mercado de biopolímeros, a Braskem, em
parceria com a Antilhas Flexíveis, destinou esforços e
recursos para o desenvolvimento de uma embalagem
stand up pouch monomaterial. Confeccionada unicamente com polietileno, o que
permite sua reciclagem, o
produto chegou ao mercado
no final de abril de 2019.
2 Segundo a empresa, o
uso da tecnologia de impressão Gelflex, associada
ao processo de cura com
feixe de elétrons EB (Electron Beam) – processo patenteado pela Antilhas – dispensa a laminação, facilita
o reuso e gera uma resina
pós-consumo de maior qualidade, com possibilidades
mais amplas de aplicação.
A tecnologia desenvolvida
pela Antilhas ainda permite
reduzir o consumo de energia elétrica em até 50% e
um corte de até 95% no uso
de compostos orgânicos voláteis, diminuindo emissões
de gases do efeito estufa.
(Especial para O Hoje)

Dólar cai para R$ 5,31 com bom
humor externo e doméstico
Num dia de negociações reduzidas, o dólar teve forte queda e a bolsa subiu quase 3%.
No mercado internacional, predominou o bom humor externo
em meio ao feriado de Ação de
Graças nos Estados Unidos. No
Brasil, a decisão do presidente
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Alexandre de Moraes, de
rejeitar recurso do PL contra
279 mil urnas eletrônicas no
segundo turno, contribuiu para
amenizar as tensões.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (24) vendido a R$ 5,31, com recuo de

R$ 0,064 (-1,2%), A cotação
operou em queda durante
toda a sessão, chegando a R$
5,30 na mínima do dia, por
volta das 12h15.
Com o desempenho de hoje,
a moeda norte-americana acumula alta de 2,79% em novembro. Em 2022, a divisa cai 4,77%.
No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, teve forte
recuperação. Após duas quedas
seguidas, o indicador fechou
aos 111.836 pontos, com alta
de 2,75%. A bolsa está no nível
mais alto desde o último dia
14, véspera do feriado da Pro-

clamação da República.
Com o mercado norteamericano sem funcionar
nesta quinta-feira, prevaleceu o otimismo em relação
à ata da última reunião do
Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano). No
documento, divulgado na
quarta-feira (23), os diretores
indicaram que poderão reduzir o ritmo de aumento
de juros nas próximas reuniões porque a inflação dos
Estados Unidos começa a ser
contida. (ABr com informações da Reuters)
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“Ninguém tem o direito de
tumultuar o processo eleitoral”
Reprodução

O PP é um dos partidos
que fez parte da
coligação do presidente
Bolsonaro (PL) na
disputa em 2022, junto
com o Republicanos.
Deputado federal
reeleito pela legenda, o
goiano José Nelto
concordou com a
decisão contra a ação
do PL para anular
o segundo turno
Francisco Costa
O Progressista (PP) é um dos partidos que fez parte da coligação do
presidente Bolsonaro (PL) na disputa
em 2022, junto com o Republicanos.
Deputado federal reeleito pela legenda, o goiano José Nelto concordou
com a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, contra
a ação do PL pela anulação do 2º
turno e que multou a sigla em R$
22,9 milhões. “Ninguém tem o direito
de tumultuar o processo eleitoral.”
“Quer guerra civil? Por que não
questionou o primeiro turno? São
as mesmas urnas”, afirmou ao Jornal
O Hoje. Para ele, anular uma eleição
como essa geraria um conflito no
País. “O ganhador [e seus eleitores]
não vai aceitar. Teve 2 milhões de
votos a mais. Um voto a mais já
seria vitória.” Sobre a multa, ele
classificou como “correta”. “Quer
só tumultuar. Ninguém tem o direito
de tumultuar o processo eleitoral.
Bolsonaro disse que tinha provas
contra urnas por quatro anos e nunca provou. O relatório das Forças
Armadas também não provou nada.
Besteirol”, argumentou.
Nelto reforçou que é defensor de
pautas conservadoras e pela família,
mas que é do centro democrático.
“As eleições foram realizadas de
acordo com o que foi aprovado no
Congresso, e o TSE cumpre o que foi
aprovado.” Para ele, não seria possível anular o segundo turno sem
anular todo o resto. “Se for assim, o
PL deve dar o exemplo e todos os
seus deputados e senadores eleitos
deveriam renunciar”, ironiza.
E mais: “Essa ação é para tumultuar o País. Essa conversa de fraude
é para boi dormir. Para eles, a Justiça
só é boa quando é favorável. E a eleição só boa quando é para o lado
deles.” Ele aproveitou, também, para
criticar os bloqueios em rodoviais.
Segundo o congressista, não se tratam
de bolsonaristas, mas de terroristas.
“Fascistas e nazistas que querem destruir a nação. Querem prejudicar o
povo que tem o direito de ir e vir, parar o País e matar o povo de fome.”
Ainda conforme o deputado, é
preciso voltar a normalidade. “A democracia, para mim, é inegociável.
E o Lula não poderá fazer um governo do PT. É um governo [eleito]
que salvou a democracia, então precisa ser de união nacional. Uma ver-

dadeira frente ampla, para ninguém
nunca mais falar em golpe, reforçando a democracia e as instituições.
Mesmo não concordando, eu aceito
o resultado.”

E Bolsonaro?

para conversar. “Nunca fez isso. Colaborei em 83% das matérias sem
ter um cargo. Votei a favor, porque
concordava com as matérias. E vou
colaborar com a democracia e fortalecimento das instituições.”

Questionado sobre a derrota de
Redes sociais
Bolsonaro, ele afirma que a culpa é
José Nelto, logo após a decisão
do próprio presidente. “Desuniu o
do presidente postou em seu InstaPaís, brigou com
gram um vídeo, soparte da sociedade,
bre novas eleições.
zombou da Covid e
Na legenda, ele esBolsonaro
disse
não visitou hospicreve que o TSE
tal. Perdeu a eleique tinha provas marcou uma possíção por ele mesmo.
vel data para nova
por quatro anos e nunca
Não sou petista,
eleição presidencial.
não sou bolsonarisNa gravação, apareprovou. O relatório das
ta. Sou realista.”
ce que "após pedido
Forças Armadas também do PL, o TSE 'conEle ressalta, ainda, que defende o
firma data (...) do
não provou nada”
estado democrático
primeiro turno para
de direito e a segu4 de outubro de
José Nelto (PP)
rança jurídica nos
2026 e o segundo
deputado federal
negócios. “Sou conturno para 25 de outra movimentos
tubro de 2026". Muiterroristas. Defentos seguidores ficado propriedade priram revoltados e crivada, sou contra invasão de qualticaram a brincadeira. Outros riram.
quer propriedade, quero dar tranDecisão de Moraes
quilidade sobre isso.”
Ainda segundo Nelto, em vários
A decisão de Moraes ocorreu na
momentos aconselhou Bolsonaro a
noite de quarta-feira (23) após o PL
unir Brasil e chamar governadores
insistir em cobrar a anulação so-

{{

entenda o caso
Na última terça-feira (22), o PL pediu 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, 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”.
De acordo com o relatório, “uma apuração

realizada apenas com base nos resultados das
urnas do modelo UE2020 (40,82% do total
das urnas utilizadas no 2º turno) – que, reitere-se, possibilitam, com a certeza necessária,
validar e atestar a idoneidade de seus votos –
, o resultado que objetivamente se apresenta
atesta, neste espectro de certeza eleitoral impositivo ao pleito, 26.189.721 (vinte e seis milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos
e vinte e um) votos ao Presidente Jair Messias
Bolsonaro, e 25.111.550 (vinte e cinco milhões,
cento e onze mil, quinhentos e cinquenta)
votos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva,
resultando em 51,05% dos votos válidos para
Bolsonaro, e 48,95% para Lula”.

mente do 2º turno. O ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF) e
presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, então, rejeitou a ação e
definiu a multa por identificar “litigância de má-fé” na conduta dos
partidos que integram a coligação
de Bolsonaro. PP e Republicanos
também fazem parte do grupo.
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 – Para Nelto, Valdemar deveria renunciar.
O documento também determina
a suspensão dos repasses do Fundo
Partidário aos partidos até o pagamento da multa. Outro ponto da decisão 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. (Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Navios fantasmas
Anúncio é parte da formação de um “bloco de governo”

PT deve apoiar
reeleição de
Lira na Câmara
Luan Monteiro
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo
Lopes, afirmou, à CNN, que o partido deve apoiar a
reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da
Casa. Segundo ele, uma reunião com a federação que
tem o PT como principal partido deve se reunir para
ratificar o apoio a Lira.
O anúncio é parte da formação de um “bloco de governo” para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva (PT). Reginaldo diz que o apoio depende de conversas com outras legendas da federação encabeçada
pelo PT. Porém, a tendência é apoiar Lira para Câmara
em troca do apoio dele à tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) que garante o Bolsa
Família em R$ 600,00 e garante espaço fiscal para propostas do governo eleito.
Recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a permanência do
orçamento secreto. Lira justifica que ele é “amplo e democrático”. A fala ocorreu durante um evento da Associação Brasileira de Atacadistas (Abad).
“Orçamentariamente, o Congresso vem tratando da
sociedade, daqueles municípios mais distantes e mais
carentes, de uma forma mais evidente. O orçamento
malfadado, que chamam de secreto, é municipalista,
amplo, democrático”, afirmou o parlamentar.
O presidente da Câmara também usou sua fala para
negar que o orçamento secreto tenha sido criado para beneficiar o governo Jair Bolsonaro (PL). “É fruto de discussão,
debate, votação, remanejamento e fiscalização do Poder
Legislativo”, disse, acrescentando que o Poder Executivo
somente “tem que executar”. (Especial para O Hoje)

A Baía da Guanabara – só em parte dos
412 km quadrados – tem nada menos que
61 cascos e embarcações abandonados de
diferentes tamanhos, com risco para pescadores, navegadores e cargueiros. Estão
fundeadas na região próxima à Ponte RioNiterói, na orla da periferia da capital e
Grande Rio. E por quê? A Marinha do Brasil
revelou o quiprocó aquático numa nota
oficial enviada a autoridades. A MB fez
uma ronda e levantou os números em 2012,
para começar a retirada dos mesmos. Mas
a Secretaria do Meio Ambiente do Governo
do Estado, à ocasião, requereu oficialmente
a tutela da missão, e pelo notório nada resolveu (e não explicou seu interesse nisso,
que seria responsabilidade da Marinha).
Bem perto da Ponte – que foi atingida há
dias por um mega cargueiro à deriva –
estão fundeadas 39 embarcações abandonadas, segundo o documento ao qual a Coluna teve acesso. A Secretaria não respondeu
a reportagem até o fechamento ontem.

Os nomes de Gleisi

Nada menos que 14 paranaenses estão
nos grupos temáticos da transição do Governo Lula da Silva no CCBB, em Brasília,
desfilando com pompas. São nomes apadrinhados em sua maioria pela presidente
do PT, Gleisi Hoffmann. No GT da Transparência, por exemplo, há três advogados,
incluindo Juliano Breda, o ex-advogado
que defendeu a empreiteira OAS na operação Lava Jato em Curitiba.

Começou a limpa

Inconformado com o resultado pífio
do PDT do DF nas urnas, o presidente da
legenda, Carlos Lupi, começou a guilhotinar
aliados no diretório. Cai Eroídes Lessa,
então secretária geral do partido no DF. A
senadora Leila do Vôlei, que disputou o
Governo, desponta como cotada pra assumir o controle do diretório. O PDT repassou
quase R$ 8 milhões de fundo eleitoral para
os candidatos em Brasília, e ganhou de
volta insignificantes 6 mil votos para deputado federal e distrital, sem eleitos.

PEC da Incerteza

A promessa de campanha do presidente eleito já dá muita dor de cabeça
nos grupos de transição no CCBB. Está
incerta a confirmação da PEC que abre
caminho para a volta do Bolsa Família
com R$ 600 + R$ 150 por filho menor,
como quer Lula da Silva. O prazo de quatro anos é considerado inviável por alguns
aliados. “É uma discussão boba o prazo.
Daqui seis meses todo o Congresso estará
com Lula”, defendeu Paulinho da Força
(SDD-SP). “Não dá para querer colocar
toda a governabilidade dentro da PEC”.

Limite do MEI

O Sescon/SP solicitou a deputados federais que todos assinassem o pedido de
urgência para a tramitação do PLP 108/21,
que amplia os limites do MEI e do Simples
Nacional. Foram concluídas as 257 assinaturas para o projeto ir ao Plenário. Se
aprovado, as faixas de enquadramento
serão: para MEI, o limite de faturamento
passará dos atuais R$ 81 mil para R$
144,913,41. Para microempresas, irá de
R$ 360 mil para R$ 869.480,43. E, para
empresas de pequeno porte, de R$ 4,8
milhões para R$ 8.694.804,31.

Vacinação em baixa

Os novos casos de Covid-19
motivaram a Anvisa obrigar uso
das máscaras em
aeroportos. Alguns Estados estão abaixo da
meta de 90% de
vacinação completa estabelecida pelo Ministério da Saúde. Como Goiás, onde 76,7% da população
com mais de 3 anos de idade foi vacinada
até outubro deste ano, segundo a Oxfam
Brasil. Na Região Centro-Oeste, apenas
11,8% dos municípios apresentaram cobertura superior a 80%. No Sul, só 30%;
no Sudeste, 27,2%; no Nordeste, 2,7%; e
no Norte, 1,1%. (Especial para O Hoje)

Ministro da Economia oferece
equipe para transição, diz Barbosa
ANESP

Encontro, que
durou duas horas,
serviu para a
apresentação dos
grupos, com
Guedes pondo a
atual equipe
econômica à
disposição do
governo eleito
O ex-ministro da Fazenda
e do Planejamento, Nelson Barbosa, e o economista Guilherme
Mello, membros da coordenação econômica do gabinete de
transição, tiveram na última
quinta-feira (24) a primeira
reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro, que durou duas horas,
serviu para a apresentação dos
grupos, com Guedes pondo a
atual equipe econômica à disposição do governo eleito.
“As informações que o ministro [Paulo Guedes] apresentou e as opiniões que ele
deu serão levadas em consideração pela transição”, disse
Barbosa. Ele destacou que as
sugestões do ministro foram
passadas em caráter sigiloso,
afirmando apenas que Guedes fez uma defesa da sua
gestão em quase quatro anos
à frente da pasta.

to. “O presidente [eleito] Lula
vai decidir isso quando ele
achar necessário”, respondeu.

Goianas

“As informações que o ministro apresentou e as opiniões que ele deu serão levadas em consideração”
Segundo Barbosa, a próxima etapa envolve encontros
com a Receita Federal, o Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para traçar um mapa
de riscos fiscais e jurídicos
do Orçamento. “Em toda transição, a gente faz um mapeamento [de riscos], tanto que
no Orçamento é encaminhado
um mapa de riscos fiscais. A
lei exige isso, e nós queremos
saber as informações da
PGFN, entender mais o detalhamento”, declarou.
Barbosa classificou o primeiro encontro como “ótimo”
e disse que o diálogo continuará.
Mello fez a mesma avaliação.

Negociações políticas

Temas como a falta de recursos para programas no Orçamento de 2023 e a proposta
de emenda à Constituição (PEC)
que pretende excluir até R$
198 bilhões do teto de gastos
não foram abordados no encontro, disse Barbosa. Também
não foi discutida a escassez de
verba para a segurança pública, tema levantado ontem (23)
pelo senador eleito Flávio Dino
(PCdoB-MA), um dos coordenadores do grupo técnico de
Justiça e Segurança Pública da
equipe de transição.
“Não tratamos de Orçamento, isso está sendo tratado
no Congresso”, declarou Bar-

bosa. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma
medida provisória como opção para viabilizar o Bolsa
Família, o ex-ministro disse
que a PEC da Transição, assim
como o financiamento do
programa social, “é um tema
que está sendo tratado no
campo político”.
Barbosa acrescentou que
as negociações em torno da
PEC estão sendo feitas na esfera política. Somente após as
definições, a área técnica fará
as avaliações sobre o Orçamento. Sobre a escolha do futuro ministro da Fazenda, ele
não forneceu uma estimativa
de quando isso deverá ser fei-

A deputada federal eleita
por Goiás Adriana Accorsi (PT)
foi nomeada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin
(PSB), na equipe de transição
do novo governo petista. Adriana deve integrar a Equipe de
Transição na Comissão de Justiça e Segurança Pública.
Na sexta-feira (18/1), foi a
vez da vereadora por Goiânia,
Aava Santiago, ser nomeada
para coordenar o Grupo Técnico de Mulheres. Antes dela,
a médica goiana Ludhmila
Hajjar se juntou à equipe de
Saúde do novo governo.
Antes de Hajjar, a professora e ex-presidente do Sintego,
Iêda Leal, havia sido anunciada
como integrante da equipe de
Igualdade Racial. Outro nome
vindo de Goiás na equipe transição é o da jornalista Nádia
Garcia. Ela coordena o grupo
de trabalho que deve focar em
políticas para a juventude.
Além dos nomes já citados,
a psicóloga Maria Luiz Moura
também integra a atual transição entre governos. A professora aposentada da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO), foi conselheira no Conselho Federal
de Psicologia (CFP) entre 2004
e 2010. Ela participa do grupo
de trabalho dos Direitos Humanos. (ABr)
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ComEço vitorioso
Fifa

Com dois gols de
Richarlison, Brasil
vence a Sérvia em
sua estreia na
Copa do Mundo

De voleio, o atacante
Richarlison marcou
o segundo gol da
vitória do Brasil
contra a Sérvia, no
Lusail Stadium

Breno Modesto
O Brasil estreou com vitória
na Copa do Mundo de 2022.
Jogando no Lusail Stadium, na
cidade de Doha, a seleção comandada pelo técnico Tite derrotou a Sérvia pelo placar de
2 a 0. Os dois gols da partida
foram marcados pelo atacante
Richarlison. A partida foi a última da primeira rodada da
fase de grupos.
Com o resultado, o Brasil
começa sua caminhada no Catar na liderança do Grupo G,
com os mesmos três pontos
da Suíça, que derrotou Camarões, mas com um gol a mais,
o que lhe dá o primeiro posto.
Na próxima rodada, brasileiros
e suíços se enfrentarão para
ver quem ficará com a ponta.
O jogo acontece na segundafeira (28), às 13h (de Brasília).

O jogo

A estreia do Brasil na
Copa do Mundo de 2022 começou com os comandados
do técnico Tite indo para
cima da Sérvia. No entanto,
os brasileiros demoraram a
finalizar. A primeira oportunidade que a seleção brasileira teve aconteceu apenas
aos 12 minutos, quando Neymar cobrou escanteio e qua-

se marcou um gol olímpico.
Oito minutos mais tarde, o
Brasil voltou a incomodar o
goleiro Vanja Milinkovic-Savic.
Neymar tocou para Vini Jr.,
que passou para Casemiro. Da
intermediária, o volante resolveu experimentar. O camisa 5
mandou uma bomba e fez com
que o arqueiro sérvio defendesse em dois tempos para
não ser surpreendido.
Ainda no primeiro tempo,
os brasileiros seguiram dominando, mas sem ameaçar
Vanja Milinkovic-Savic. Já a
Sérvia teve sua primeira boa
chegada apenas na marca de
36 minutos, quando Mladenovic, aproveitando um cruzamento que veio da direita,
cabeceou por cima da meta
defendida por Alisson.

Na etapa final, Richarlison
foi fundamental. Primeiro,
aos 16. Neymar recebeu de
Casemiro, deixou a marcação
dos sérvios para trás e, quando ameaçou chutar, viu Vini
Jr. ficar com a sobra e finalizar. O goleiro Vanja Milinkovic-Savic acabou espalmando
para o meio da área, onde
estava o camisa 9, que só teve
o trabalho de empurrar para
o fundo das redes.
Na marca de 27 minutos,
Richarlison apareceu outra vez.
Vini Jr. recebeu na ponta esquerda, pedalou para cima da
marcação e fez o cruzamento
para a área, onde o camisa 9
dominou, girou e, de voleio,
fez um golaço para o Brasil,
ampliando o marcador e dando números finais à partida.

Neymar

Pouco depois do segundo
gol do Brasil, Neymar foi substituído. O jogador sentiu o tor-

nozelo direito e saiu de campo
chorando. Imediatamente, o
camisa 10 iniciou o tratamento
para saber se terá condições
de continuar na disputa da
Copa do Mundo. (Especial
para O Hoje)

FICHA TéCniCa
Brasil 2x0 Sérvia
Data: 24 de novembro de 2022. Horário: 16h (de Brasília).
Local: lusail stadium, em Doha (QaT). Gols: richarlison (16’/2T
e 27’/2T) - Bra. 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, lucas Paquetá
(Fred) e neymar (antony);
raphinha (Gabriel Martinelli),
richarlison (Gabriel Jesus) e
vini Jr. (rodrygo).
Técnico: Tite

Sérvia: vanja Milinkovic-savic;
Milenkovic, veljkovic e Pavlovic;
Gudelj (ilic), lukic (lazovic),
sergej Milinkovic-savic, Zivkovic (radonjic) e Mladenovic
(vlahovic); Tadic e Mitrovic
(Maksimovic).
Técnico: Dragan stojkovic
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A Holanda é uma das seleções que buscam a classificação às oitavas de final com antecedência

outra rodada

Breno Modesto
Encerrada a primeira rodada da fase de grupos da
Copa do Mundo de 2022, as
equipes dos Grupos A e B
voltam a campo, nesta sexta-feira (25), para darem início à segunda rodada. Com
três pontos conquistados, Holanda, Equador e Inglaterra
podem conquistar suas classificações para as oitavas de
final com antecedência. Para
isso, precisam vencer seus
jogos. No caso das duas primeiras, elas se enfrentarão.
A segunda rodada da fase
de grupos do Mundial terá
início às 7h (de Brasília) desta
sexta-feira (25), com o jogo
entre País de Gales e Irã, pelo
Grupo B. Vice-líderes da cha-

Quatro jogos abrem segunda
rodada da Copa do Mundo

ve, os galeses, que estrearam
empatando em 1 a 1 com os
Estados Unidos, buscam,
diante dos iranianos, a primeira vitória no torneio, que
pode lhe manter na faixa de
classificação ao mata-mata.
Enquanto os europeus devem
ter todo o grupo à disposição,
os asiáticos terão o desfalque
do goleiro Beiranvand, que
sofreu uma concussão contra
a Inglaterra.
Às 10h (de Brasília), é a
vez do Catar, dono da casa,
voltar a campo. O país-sede
do torneio, que foi derrotado

pelo Equador por 2 a 0, na
primeira rodada, busca a reação imediata diante de um
adversário que também sofreu um revés pelo mesmo
placar. No Al Thumama Stadium, a seleção catari tenta,
diante de Senegal, não ser eliminada precocemente da
competição. Os africanos chegam para a partida na mesma
situação. Quem perder, estará,
praticamente, eliminado.
Na sequência, é a vez de
Holanda e Equador disputarem a liderança do Grupo A.
Empatados com três pontos

conquistados, europeus e sulamericanos jogarão às 13h
(de Brasília, no Khalifa International Stadium. Do lado
equatoriano, a preocupação
é com o atacante Enner Valencia, autor dos dois gols da
equipe na estreia e que saiu
lesionado. Segundo o treinador da seleção equatoriana,
os médicos disseram que não
há lesão, mas que o trauma
foi grave. Sendo assim, a presença do atleta é incerta. Pela
Holanda, Memphis Depay,
que foi bem contra Senegal,
após sair do banco de reser-

vas, deve ser titular. Desta
maneira, Janssen deixaria a
equipe e ficaria como opção
entre os suplentes.
Fechando o dia, a Inglaterra
também tenta se garantir logo
nas oitavas de final. Às 16h
(de Brasília), os ingleses, que
lideram o Grupo B, enfrentam
os Estados Unidos, no Al Bayt
Stadium. Para o duelo, o técnico Gareth Southgate deve
contar com as presenças do
atacante Harry Kane e do zagueiro Maguire, que deixaram
o campo contra o Irã com problemas físicos. Recuperados,
os dois estão à disposição para
a partida desta sexta-feira (25).
Do outro lado, Reyna e Wright
podem ser novidades na equipe de Gregg Berhalter. (Especial para O Hoje)
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Oferecido pela Prefeitura de Goiânia, um evento organizado pela Secult levou ao público atrações musicais ao vivo antes da partida no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro

Goianienses lotam bares para
acompanhar estreia da seleção
Torcedores comemoram e movimentam a economia da cidade

Vinícius Marques
Os jogos da seleção brasileira de futebol durante a Copa
do Mundo são sempre um dos
maiores eventos no País, tanto
que sempre os jornais precisam informar a população sobre as regras impostas na legislação trabalhista sobre ser
um feriado não. Mesmo assim,
neste ano, através de decretos,
tanto o Governo Estadual,
quanto as prefeituras de Goiânia e Aparecida reduziram as
cargas horárias dos servidores
em dias de jogos.
Acompanhamos a movimentação em lugares de exibição pública do jogo desta
quinta-feira (24) na cidade de
Goiânia, de olho nas expectativas dos torcedores até o fim
do jogo e mostramos tudo aqui.
Oferecido pela Prefeitura
de Goiânia, um evento organizado pela Secult, levou ao
público atrações musicais ao
vivo antes da partida no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, a programação iniciou às 15h, com roda de
samba da Banda Madá, e
atraiu cerca de 200 pessoas
para a exibição do jogo.
Após a vitória da seleção
sobre a Sérvia por 2 x 0 a comemoração foi contagiante
por toda a cidade. Rafaela
Lincoln que acompanhava o
jogo em um bar no Setor Oeste
afirmou que a gritaria foi tan-

Mesmo com a Copa acontecendo em um país tão distante, o Catar, a movimentação
do comércio que se preparou para o Mundial de seleções traz resultados significativos
ta que quase perdeu a voz,
mesmo sem entender muito
de futebol. “A copa é o momento em que todos nos unimos, depois de tantas discussões políticas, essa vitória acabou trazendo um espírito de
união e se tornou uma forma
de esquecer as diferenças”,
comemorou Rafaela.
Também em Goiânia, em
outro bar no Setor Leste Vila
Nova, torcedores comemoravam com as famosas vuvuzelas
e foguetes. Após o jogo, muitos
saíram correndo e comemorando pelas ruas.
Mauro Souza, proprietário de
um bar na região Leste, come-

morou mais o lucro do que a vitória. “Essa copa acabando dando
uma força pra pagar as contas
que não estão fáceis de pagar”,
concluiu enquanto sorria.

Economia

Mesmo com a Copa acontecendo em um país tão distante,
a movimentação do comércio
que se preparou para a copa
traz resultados significativos.
A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) projeta que a
combinação entre Black Friday
e Copa em novembro deverá
movimentar R$ 4,2 bilhões e
registrar a maior movimenta-

ção financeira para o período
desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo
nacional, em 2010.
Os dois eventos que acontecem no mês de novembro
são um dos fatores que indicam tendência de aumento de
vendas até o final do ano. Estima-se que o faturamento seja
1,1% maior que no ano passado, descontada a inflação.
De acordo com a Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), quando comparado o
mês de setembro deste ano
com agosto houve um avanço

de 1,1% nas vendas. Dessa forma, a CNC subiu para 1,3% a
expectativa de crescimento do
varejo em 2022.
“Esse é um momento muito
importante para o comércio
de bens e serviços e, com o incremento das promoções de
itens voltados à Copa de Mundo de Futebol, o segmento deve
encerrar bem o ano”, disse o
presidente da CNC, José Roberto Tadros.
Tradicionalmente a Black
Friday é marcada para a última
sexta-feira do mês de novembro,
no entanto, o consumidor já
consegue ver descontos nos dias
que antecedem a data. Além
disso, excepcionalmente este
ano, a data coincidirá com a
primeira semana da Copa do
Mundo, que acontece no Catar.
De acordo com a CNC, espera-se que as vendas relacionadas ao maior evento esportivo
do mundo impactem em R$ 1,4
bilhão o faturamento do comércio varejista brasileiro.
Os ramos de móveis e eletrodomésticos, como também
de artigos pessoais e eletroeletrônicos devem movimentar, juntos, 48% do previsto
na Black Friday. Em números, isso representa R$ 1 bilhão e R$ 920 milhões, respectivamente. O ramo de hiper e supermercados deve
alcancar R$ 910 milhões e o
de vestuário, calçados e acessórios, R$ 700 milhões.

O que abre e fecha durante os jogos
Serviço público estadual

Na última sexta-feira (18),
o governo do Estado de Goiás
publicou em suplemento do
Diário Oficial do Estado, o
decreto que altera o expediente nos dias úteis em que
houver jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.
O documento, no entanto,
não se aplica aos órgãos que
desenvolvem atividades essenciais como unidades de
saúde, de policiamento civil
e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização.
Segundo o governo, quando os jogos da Seleção ocorrerem às 16h, o expediente
vai das 8h da manhã às 14h.
Em caso de jogos com início

às 13h, não haverá expediente nos órgãos e entidades estaduais.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt
funcionarão em horário especial nos dias de jogos da Seleção
Brasileira. Quando as partidas
forem às 13h, o expediente
será encerrado às 12h. Já nas
datas em que a Seleção entra
em campo às 16h, o funcionamento das agências será até
às 14h. Não haverá alteração
no expediente quando a competição ocorrer às 12h.
De acordo com o governo,
os usuários que agendaram
serviços antes da publicação
do decreto com a definição
das regras para o funciona-

mento dos órgãos públicos
devem buscar a agência escolhida, na mesma semana
da marcação, para remanejamento do atendimento. A
medida passa a valer a partir
desta quinta-feira (24).
Além dos atendimentos
presenciais, o governo oferece
mais de 110 serviços digitais,
por meio do programa Expresso. Os usuários podem
acessar o portal www.expresso.go.gov.br em qualquer horário, dia ou local.

Serviços da
Prefeitura de Goiânia

As unidades de urgência
24 horas em Goiânia funcionarão normalmente nos dias
dos jogos da Seleção. A testa-

gem ampliada, a vacinação
contra Covid-19 e de rotina
são ofertadas no Centro Municipal de Vacinação (CMV) e
Ciams Urias Magalhães.
Demais unidades funcionarão de acordo com horários
estipulados pelo Decreto Municipal nº 4.505, publicado em
11 de novembro de 2022, que
estabeleceu regras para o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, durante
a Copa do Mundo FIFA 2022.
Conforme decreto, as unidades de Atenção Primária
atenderão normalmente das
08h às 14h, nesta quinta-feira
(24/11). No CMV e Ciams
Urias Magalhães, o atendimento será das 08h às 17h,

já o horário da testagem segue das 08h às 16h.
O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão,
e poderá ser acionado pelos
telefones (62) 3524-3131 ou
3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a
pessoa ferida deve procurar
com urgência a unidade de
saúde mais próxima.
Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias
públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) pelo
número 192, que conta com
Central de Regulação e profissionais de salvamento. (Especial para O Hoje)
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TRF1 nega rateio de pensão por
morte de militar entre mãe e filha
Hipertensão e tabagismo são fatores de risco para o problema

Cresce número de
derrames ligados
a aneurisma
Alexandre Paes
A dor de cabeça afeta cerca de 140 milhões de pessoas no
país, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Por ser algo comum, pode ser difícil diferenciar o tipo da dor e saber quando se
preocupar com ela. De acordo com o Ministério da Saúde, muitas
doenças neurológicas são confundidas com enxaquecas, e na
maioria das vezes esse pode ser um aneurisma e até mesmo
indícios de um suposto Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Segundo um estudo publicado na revista “Neurology”, os registros
de um tipo de AVC, a hemorragia subaracnóide, aumentaram, principalmente, em homens negros acima de 65 anos. O trabalho avaliou
dados de quase 40 mil pacientes americanos hospitalizados na
Flórida e em Nova York entre 2007 e 2017, além de ter comparado os
casos entre homens e mulheres, por faixa etária e etnia.
Esse tipo de AVC ocorre principalmente pela ruptura de um
aneurisma – quando um vaso se dilata formando uma espécie
de bolsa de sangue – localizado entre o cérebro e a membrana
que o reveste. Hipertensão e tabagismo estão entre os principais
fatores de risco para essa ruptura.
“É um estudo coorte, retrospectivo, bem desenhado que como
tal se propõe a observar por um período uma população específica
e, a partir dessa observação, analisar possíveis associações. Mesmo
mostrando uma realidade de dois estados americanos, é possível
extrapolar os dados para nossa realidade”, avalia a neurologista
Polyana Piza, do Hospital Israelita Albert Einstein.
O artigo sugere dificuldades de acesso a cuidados e tratamentos
que acabam aumentando a chance de um AVC. “O resultado
pode ser um reflexo da não prevenção, detecção, tratamento e
acompanhamento dos fatores de risco a que o indivíduo é
exposto. Precisamos discutir a dificuldade de ter esses fatores
monitorados e controlados”, diz a especialista.
A cada 18 minutos, um aneurisma cerebral sofre rompimento.
Dentre dez pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral
(AVC) ocasionado por um aneurisma, 4 morrem. A doença acomete 1 a cada 50 pessoas, porém a ruptura é mais incidente nas
mulheres a partir da quinta década de vida. Com objetivo
alertar a população sobre os fatores de riscos que contribuem
para ocorrência desta doença silenciosa, neste mês é intensificada
a conscientização sobre o aneurisma cerebral.
Essa alteração neurológica consiste numa dilatação (sáculo)
que se forma na parede de um vaso sanguíneo cerebral (artéria),
responsável por levar o sangue oxigenado ao cérebro. A mulher é
1,5 vez mais afetada que o homem, sofre influências hormonais
devido à idade, sendo acometida em torno de 45 a 55 anos de
idade. Mesmo não sendo exclusividade do gênero feminino, alguns
fatores contribuem para uma maior incidência nessa população.
Sirlene Fernandes, 52, é brasileira, mas atualmente mora na
Bélgica. Durante um dia de trabalho ela se sentiu mal, e de repente
acordou deitada em uma cama de hospital. “Eu estava chegando
na casa que trabalho semanalmente da minha cliente, e senti uma
dor muito forte na cabeça e na nuca. Eu abaixei, me sentei, minha
visão ficou completamente escura e apaguei. Foi uma sensação
horrível, e só me recordo de acordar com meu esposo e minhas
filhas em volta da cama do hospital”, conta Sirlene.
De passeio no Brasil em agosto desse ano, ela teve mais um
momento de agonia e desespero, mas dessa vez por conta de um
derrame. Enquanto estava correndo para pegar sua cadela que
havia saído pra rua, Sirlene caiu e machucou o braço. Quando
chegou em casa, sentou-se e sentiu um mal estar. Ao ir até o
hospital, os médicos informaram que ela estava tendo um AVC.
“Sou uma pessoa muito ansiosa, e sei que isso pode me atrapalhar um pouco. Desta segunda vez foi algo repentino, e por
sorte eu já estava no hospital sendo atendida, e a agilidade dos
neurologistas salvaram minha vida. De lá pra cá voltei pra
minha casa na Bélgica e infelizmente tive mais 2 inícios de AVC.
Venho me tratando e seguindo o acompanhamento profissional
de recuperação. Um longo caminho pela frente!”, relata.
“Acreditamos que os hormônios contribuem para a formação
de aneurismas no sexo feminino. Isso explica o aumento da incidência após os 50 anos, durante a menopausa, quando os
níveis de estrogênio estão mais baixos. É provável que esse
hormônio possa colaborar na manutenção da elasticidade dos
vasos sanguíneos e causar um efeito protetor durante a idade
reprodutora”, diz o neurorradiologista Marco Aurélio.
Alguns fatores, comuns a ambos os sexos, influenciam no desenvolvimento de um aneurisma, tais como o tabagismo, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o sedentarismo, o alcoolismo, o
colesterol alto, assim como enfermidades genéticas (Doença de
Marfan, Doença de Ehlers Danlos, Doença Renal Policística). Segundo
Paschoal, essa lesão também “é mais frequente entre os asiáticos e
finlandeses, por isso a origem étnica mostra uma pista das pessoas
com maior possibilidade de possuir esse diagnóstico”.
O especialista alerta que o aneurisma é perigoso, desenvolve-se de forma silenciosa e pode ser fatal. Ele explica
que a saculação (abaulamento) da artéria pode ter um
rompimento causando um tipo de AVC hemorrágico, conhecido como hemorragia subaracnóidea ou meníngea.
“Esse tipo de sangramento representa 5% entre os casos de
AVC, mas a mortalidade é muito elevada podendo chegar
até 60% devido às complicações inflamatórias que a doença
determina no cérebro”, alerta o especialista.

De acordo com a Segunda Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1), a pensão por morte de servidor
público militar tem como leis de regência
aquelas vigentes ao tempo do óbito do
instituidor do benefício, e a pensão militar
será deferida aos beneficiários em ordem
de preferência de maneira que, havendo
viúva habilitada para sua percepção, os
herdeiros na segunda ordem de sucessão,
como no caso dos filhos, terão a cotaparte incorporada aos proventos da primeira titular, nos termos do § 3º do art.
9° da Lei 3.765/60. Com esse entendimento,
foi negado recurso de uma filha que solicitou o rateio com a mãe do recebimento
da pensão por morte do pai da requerente.
Segundo consta dos autos, o instituidor
da pensão faleceu no ano de 1963, durante
a vigência da Lei 3.765/60, que estabelecia

que a pensão militar fosse concedida aos
beneficiários em ordem de preferência,
da viúva e, em seguida, aos filhos de qualquer condição. Legislação vigente – Nesse
contexto, o relator do processo, desembargador federal João Luiz de Sousa, ressaltou que de acordo com o art. 7º da referida Lei, “os filhos encontram-se na segunda posição na ordem de preferência
estabelecida e que, se além da viúva existirem dependentes do militar com ela,
bem como dependentes de fora do matrimônio, metade da pensão será dividida
entre todos os filhos, adicionando-se à
metade da viúva as cotas-parte de seus
filhos”. Com o falecimento do instituidor
da pensão, a mãe da autora foi habilitada
como a única pensionista, visto que não
existia matrimônio anterior nem filhos
fora do casamento.

Equidade racial
no Judiciário
O Pacto de Equidade Racial será assinado pela presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa
Weber. Ele representa o engajamento,
formal e solidário, dos tribunais brasileiros com a transformação do cenário
de desigualdade racial e com ações de
promoção da equidade, inclusão, combate
e prevenção ao racismo no Poder Judiciário, com a transformação da cultura
institucional, de modo a enfrentar os
impactos do racismo na sociedade brasileira perante os jurisdicionados.

Sem direito a
reintegração
A Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho liberou uma empresa de geração
de energia da obrigação de reintegrar um
ex-empregado dispensado no exercício do
mandato de dirigente sindical. O colegiado
constatou que a empresa havia encerrado
as suas atividades produtivas na base territorial do sindicato do qual o empregado era
dirigente, o que afasta o direito à estabilidade. A Terceira Turma do TST considerou
nula a rescisão contratual, baseada no fato
de que 55 empregados operacionais, 12 na
administração e 13 vigias terceirizados ainda
trabalhavam para a empresa.

STM promove
simpósio
sobre assédio
no trabalho
O simpósio sobre políticas de prevenção e enfrentamento aos assédios
moral, sexual e discriminação, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União
(Enajum), fechou sua jornada de estudos e discussões. Quem abriu o
segundo dia do evento foi a ministra
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Maria Cristina Peduzzi.

Câmara aprova punição mais severa
para uso de celulares em presídio
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria novas punições relacionadas ao uso de celulares em presídios. O
texto aprovado é um substitutivo para o
Projeto de Lei 7223/06, do Senado. A proposta retornará ao Senado devido às alterações feitas pela Câmara. O projeto
muda a legislação penal e inclui no Código
Penal outros tipos penais relacionados à
repressão do uso de celulares em presídios.
No Código Penal, o crime de utilizar ou
manter aparelhos de comunicação quando

cumprir pena em regime fechado sujeitará
o preso a pena de detenção de 2 a 4 anos.
Já o crime de levar aparelhos para os
presos ou facilitar esse acesso terá aumento de pena, que passará de detenção
de 1 a 6 meses para reclusão de 4 a 6
anos. O texto também atualiza a tipificação
do crime de prevaricação (não cumprir o
dever) ou de favorecimento por parte do
diretor do presídio ou dos agentes penitenciários, incluindo os casos de posse de
componentes e acessórios.

RÁPIDAS

t

2 Por usurpação de iniciativa legislativa – Supremo veta norma que assegura vaga
de estacionamento para advogados em órgãos públicos. (Especial para O Hoje)

Baixo risco de ruptura
De modo geral, os aneurismas não rotos, chamados incidentais, apresentam baixo risco de sangramento, em torno de 1%.
“Nesse contexto, podem
ser apenas acompanhados
com o monitoramento dos
fatores de risco para sua
ruptura e a observação de
possíveis mudanças em
suas características físicas
como, por exemplo, crescimento e irregularidade

do seu contorno”, explica
o neurologista.
O tratamento pode ser
através do acompanhamento sem a necessidade de cirurgia devido a localização
e ao pequeno tamanho. No
entanto, a maioria necessita
de cirurgia que pode ser
dividida, em casos submetidos a microcirurgia ou
embolização- cirurgia através do cateterismo. “A microcirurgia ocorre através

da clipagem (uso de um clipe ou grampo) para ocluir
o aneurisma cerebral por
fora do vaso. O tratamento
invasivo cirúrgico ou endovascular é recomendado
principalmente para aqueles aneurismas maiores do
que 5 a 7 milímetros. No
entanto, quando se rompe,
a chance de morte ou de
sequelas graves é muito
alta”, finaliza o médico. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

CIDADES n 11

O novo Código de Obras e Edificações visa o estabelecimento de normas técnicas voltadas para todas as categorias de construções na cidade de Goiânia

Demora para aprovar código de obras
atinge mercado imobiliário goiano
Sabrina Vilela
O novo Plano Diretor de
Goiânia, que atualiza a atual
legislação urbanística, entrou
em vigor em 1º de setembro.
O documento, que dispõe sobre o planejamento da capital,
foi aprovado, em março, pela
Prefeitura de Goiânia após
reuniões técnicas e discussão
com a sociedade.
Contudo, o plano esbarra
nas leis antigas e impedem
a abertura de empresas e início de obras. A demora para

O documento, que dispõe sobre o planejamento da capital,
foi sancionado em março pela Prefeitura de Goiânia
a aprovação do novo Código
de Obras e Edificações, que
chegou à Câmara Municipal
no dia 8 de setembro deste
ano, ainda sem previsão de
ser analisada.
O novo Código de Obras
e Edificações visa normas
técnicas voltadas para todas
as categorias de edificações
em Goiânia. O projeto deve

passar pela CCJ, assim que
for aprovado pela Procuradoria. Em seguida, passa por
dois turnos de votação em
plenário e é votado na comissão temática.
Por conta das dificuldades
impostas, dificilmente alguém consegue ter a aprovação para o projeto da casa.
Presidente do Sindicato das

imobiliárias e condomínios
do Estado de Goiás (SecoviGoiás), Antônio Carlos Costa
destaca as consequências
pela demora da aprovação.
“Entre as principais consequências está a postergação da geração de novos postos de trabalho na construção civil, por exemplo. O impacto sobre a economia de

Goiânia, na geração de empregos e no crescimento econômico é incalculável. Tem
reflexo, inclusive na economia do Estado. Todos perdem com essa situação".
Já para o superintendente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário
de Goiás (Ademi-GO), Felipe
Melazzo afirma que “as
emissões de certidões de Uso
do Solo e a aprovação de
projetos estão completamente comprometidas". (Especial para O Hoje)

ECONOMIA

Prazo de linhas do Pronampe

sobe para 72 meses

Banco Central, Procon e vários órgãos promovem ação conjunta

Mutirão nacional permite negociar

dívidas até 30 de novembro
Até a próxima quarta-feira (30), consumidores podem
negociar dívidas em atraso
com condições especiais por
meio do Mutirão Nacional
de Negociação de Dívidas e
Orientação Financeira. A
ação é uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do
Banco Central (BC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e de Procons de todo o país.
De acordo com a Febraban, instituições participantes
do mutirão oferecem, por
exemplo, parcelamentos, descontos no valor da dívida e

taxas de juros reduzidas para
refinanciamento.
Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e nas demais modalidades de crédito que estejam em
atraso e não possuam bens dados em garantia.

Como participar

Quem tem interesse em
participar deve acessar a página do mutirão. Lá, é possível
acessar o Registrato, sistema
do Banco Central que leva à
lista de dívidas em nome do
consumidor.
As dívidas, segundo a Fe-

braban, podem ser negociadas
diretamente com o banco ou
por meio do Portal ConsumidorGovBr. Os interessados devem apresentar uma proposta
de negociação à instituição credora. O banco tem até 10 dias
para analisar a solicitação e
apresentar uma resposta.
Entre 2020 e 2022, por meio
de iniciativas como esta, mais
de 22 milhões de contratos em
atraso foram repactuados, superando R$ 1,1 trilhão de saldo
negociado. Na edição mais recente do mutirão, que durou
25 dias – de 7 a 31 de março –,
1,7 milhão de contratos foram
renegociados.

Criado em 2020 para ajudar empresas afetadas pela
pandemia da covid-19, o
Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) terá juros mais
baixos e prazo maior para
pagar as parcelas. As mudanças constam da Medida
Provisória 1.139.
O prazo das linhas de
crédito passou de 48 para
72 meses. Os juros passarão
a ser definidos pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia. Até agora, as linhas
do Pronampe seguiam a
Taxa Selic (juros básicos da
economia) mais 1,25% sobre
o valor contratado, para financiamentos concedidos
em 2020, ou Selic mais 6%
sobre o valor contratado,
para financiamentos concedidos a partir de 2021.
As mudanças não valem
apenas para os futuros contratos. A medida provisória
autoriza a renegociação e a
prorrogação das operações
de crédito atuais nas condições estabelecidas pela Sepec. Segundo o Ministério
da Economia, os juros não
serão alterados, mas passam
a ser regulados pela pasta.
Em nota, a SecretariaGeral da Presidência da República informou que as
mudanças pretendem reequilibrar os financiamentos

e recuperar a capacidade
de investimento dos tomadores, que passaram a ter
dificuldades em quitar os
financiamentos após o aumento da taxa Selic, que saltou de 2% ao ano em março
de 2021 para 13,75% em
agosto deste ano.
“Almeja-se também, no
contexto de deterioração do
endividamento das empresas em função da recente
subida das prestações atreladas à Taxa Selic, a preservação das empresas de pequeno e médio porte afetadas pelas medidas sanitárias
de combate à covid-19, a
manutenção dos empregos
e a redução da demanda
de amparo por trabalhadores desempregados, assim
como a retomada econômica mais rápida no pós-covid”, diz o comunicado.
O Pronampe fornece crédito às micro e pequenas empresas com dificuldades de
manter o negócio. A contratação é mais rápida que a das
linhas tradicionais de crédito
porque eventuais inadimplências são cobertas pelo Fundo
Garantidor de Operações
(FGO), composto por recursos
do Orçamento, doações privadas e recursos de operações
internacionais de crédito.
Esse fundo reduz a exigência
de fornecimento de bens da
própria micro ou pequena
empresa como garantia para
cobrir possíveis calotes.
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Ucranianos sofrem com frio e
escuridão; presidente pede ajuda
Pelo menos uma
vez por semana,
Rússia tem
atacado alvos
de energia
O presidente ucraniano,
Volodymyr Zelenskiy, pediu
que a Organização das Nações
Unidas puna os ataques aéreos
russos contra a infraestrutura
civil, depois que uma série de
mísseis causou os piores cortes
de energia em todo o país até
agora, mergulhando as cidades na escuridão congelante.
Com milhões de ucranianos
enfrentando temperaturas
abaixo de zero, as autoridades
trabalhavam duro nesta quinta-feira para reativar as luzes
e o aquecimento. O mais recente bombardeio de mísseis
da Rússia matou 10 pessoas,
desligou as usinas nucleares
da Ucrânia e deixou grande
parte do país sem energia.
Na manhã de quinta-feira,
as autoridades regionais em
Kiev disseram que a energia
havia sido restaurada em três
quartos da capital e que a
água estava funcionando novamente em algumas áreas.
O transporte também voltou
a funcionar na capital.
As autoridades esperavam reiniciar as três usinas
nucleares no território controlado pela Ucrânia até o
final do dia.
Desde o início de outubro,
a Rússia tem lançado enormes
ataques aéreos cerca de uma
vez por semana em alvos de
energia em toda a Ucrânia.
Moscou reconhece que ataca a infraestrutura básica,
afirmando que seu objetivo é

reduzir a capacidade de combate da Ucrânia e pressionála a negociar. Kiev diz que os
bombardeios têm claramente
a intenção de ferir civis, tornando-os crime de guerra.
“Hoje é apenas um dia, mas
recebemos 70 mísseis. Essa é
a fórmula russa do terror.
Tudo isso contra nossa infraestrutura energética”, disse
Zelenskiy à noite, em vídeo
para a câmara do Conselho
de Segurança da Organização
das Nações Unidas (ONU).
“Hospitais, escolas, transportes, bairros residenciais,
todos sofreram”, afirmou ele,
pedindo às Nações Unidas que
atuem para deter os ataques.
Não há perspectiva de ação
do Conselho de Segurança,
onde a Rússia tem poder de
veto. O embaixador de Moscou na ONU, Vasily Nebenzya,
rejeitou o que chama de
“ameaças e ultimatos imprudentes” da Ucrânia e de seus
apoiadores no Ocidente.
Em discurso aos ucranianos, Zelenskiy declarou: “Vamos reconstruir tudo e
superar tudo isso porque somos um povo
indestrutível”.
A Ucrânia diz
que está derrubando a maioria dos
mísseis e restaurando a maior
parte da energia
em um dia, mas
que cada um
desses ataques
causa danos
piores e maior
dificuldade aos
civis.
“Se Moscou
realmente acredita que a
falta
de

energia fará com que os
ucranianos derrubem o governo e implorem por misericórdia, então, depois de
nove meses de guerra, o
Kremlin ainda não sabe absolutamente nada sobre a
Ucrânia”, tuitou o conselheiro de Zelenskiy, Mykhailo Podolyak.
O inverno chegou
abruptamente na Ucrânia e as temperaturas
estavam bem abaixo de
zero na capital, uma
cidade de 3 milhões
de habitantes. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU,
Linda
ThomasGreenfield, disse que
o presidente russo, Vladimir Putin, está “claramente usando o inverno
como arma para infligir imenso
sofrimen-

to ao povo ucraniano”.
O presidente russo “tentará
congelar o país até a submissão”, acrescentou ela. (ABr)

Ataque russo
atinge
maternidade na
Ucrânia e mata
recém-nascido,
disse presidente

PANDEMIA

GUERRA CIBERNÉTICA

Infecções por Covid-19
na China atingem recorde

Parlamento Europeu
é alvo de ataque de
hackers pró-Kremlin

A China registrou recorde
de infecções por covid-19 nesta quinta-feira (24), com cidades em todo o país impondo lockdowns, testes em massa e outras restrições que estão alimentando a frustração
e abalando as perspectivas
da segunda maior economia
do mundo. A nova onda de
infecções, quase três anos
após o surgimento da pandemia na cidade central de
Wuhan, lança dúvidas sobre
as expectativas dos investidores de que a China afrouxe
sua política rígida de covidzero em breve, apesar das
recentes medidas adotadas.
A corretora Nomura cortou sua previsão de Produto
Interno Bruto (PIB) da China
no quarto trimestre para
2,4%, em relação ao ano anterior (2,8%), e reduziu sua
previsão de crescimento para
o ano inteiro, de 2,9% para
2,8%, o que está muito aquém
da meta oficial da China de
cerca de 5,5 % este ano.
“Acreditamos que a reabertura ainda será um processo prolongado com altos
custos”, escreveu Nomura,
também reduzindo a previsão
de crescimento do PIB da China para o próximo ano de
4,3% para 4,0%.
A liderança da China man-

População faz testes para a Covid-19 em Shenzhen, na China
teve a política de covid-zero
do presidente Xi Jinping, mesmo que grande parte do mundo esteja tentando coexistir
com o vírus, afirmando que
é necessário salvar vidas e
evitar que o sistema médico
seja sobrecarregado.
As 31.444 novas infecções
locais por covid-19, nessa quarta-feira (23) quebraram um
recorde estabelecido em 13 de
abril, quando o centro comercial de Xangai foi atingido por
lockdown em toda a cidade,
de 25 milhões de habitantes,
que durou dois meses.
Desta vez, no entanto, os
grandes surtos são numerosos
e distantes, com os maiores na
cidade de Guangzhou, no Sul,
e em Chongqing, no Sudoeste,
embora centenas de novas infecções sejam relatadas diariamente em cidades como Cheng-

du, Jinan, Lanzhou e Xian.
Embora o número oficial
de casos seja baixo para os
padrões globais, a China tenta
erradicar todas as cadeias de
infecção, um desafio mais difícil, já que o país enfrenta o
primeiro inverno lutando
contra a variante Ômicron,
altamente contagiosa.
A China começou recentemente a afrouxar algumas normas sobre testes em massa e
quarentena, pois procura evitar medidas abrangentes, como
lockdowns em toda a cidade.
Em vez disso, as cidades
têm usado lockdowns mais
localizados e muitas vezes
sem aviso prévio. Muitas pessoas em Pequim disseram ter
recebido recentemente avisos
sobre lockdowns de três dias
em seus conjuntos habitacionais. (ABr)

Um grupo de hackers
pró-Kremlin reivindicou
a autoria de um ataque
cibernético que deixou
fora do ar os serviços do
portal de internet do Parlamento Europeu nesta
quarta-feira (23).
A investida ocorreu
após os europarlamentares declararem a Rússia
como um Estado patrocinador do terrorismo.
“O Parlamento Europeu está sob um ciberataque sofisticado”, informou a presidente da
Casa, Roberta Metsola,
através do Twitter. Ela
confirmou que hackers
pró-Moscou assumiram
a responsabilidade.
“Nossos especialistas
de TI estão contra-atacando e protegendo nossos sistemas. Isso, após
nós proclamarmos a Rússia um Estado patrocinador do terrorismo. Minha
resposta: SlavaUkrani
(‘Glória a Ucrânia’)”, disse
a italiana.
Os europarlamentares
aprovaram por maioria
esmagadora a proclamação contra Moscou, com
494 votos a favor e 58 contra, além de 48 abstenções.

A medida se baseia no argumento de que os ataques russos contra alvos
civis como infraestruturas
de energia, hospitais, escolas e abrigos violam as
leis internacionais.
O gesto, porém, é amplamente simbólico, já
que a União Europeia (UE)
não possui um quadro jurídico para apoiar a medida. Ao mesmo tempo, o
bloco das 27 nações impôs
uma série de sanções de
magnitude sem precedentes em razão da invasão
russa na Ucrânia.
“A disponibilidade do
portal de internet do Europarlamento está sendo
impactada por fora devido a níveis altos de tráfego na rede externa. Esse
tráfico está relacionado
a um ataque DDoS (sigla
em inglês para ‘negação
distribuída de serviços’)”,
informou um porta-voz
do Legislativo da UE.
Os ataques DDoS ocorrem através do direcionamento de alto volume
de tráfego de internet
para os servidores atingidos pelos hackers com
a intenção de deixá-los
offline. (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

n

Essência

Tudo pelo
macaquinho Bariloche
O comediante Igor Guimarães chega a Goiânia com seu repertório
de piadas, tiradas rápidas e também suas músicas de sucesso
Lanna Oliveira
Igor Guimarães é sinônimo de
diversão, é risada garantida e toma
posse de um humor único. Considerado por outros comediantes
como o mais engraçado, o artista
ocupa hoje um lugar de destaque.
Seja com seus shows de Stand Up
comedy, suas músicas ou seus personagens, ele tem apenas um intuito, extravasar e alegrar. O humorista traz todo o humor ‘nonsense’ do seu show ‘Benignismo‘
para Goiás e se apresenta no centro
de Goiânia nesta sexta-feira (25),
às 21h no Teatro Rio Vermelho.
Após atuar em diversos trabalhos como vendedor de galinhas,
redator do ‘Catraca Livre’ e funcionário da Prefeitura de São Paulo,
Igor Guimarães descobriu sua veia
humorística em 2009 e começou
a fazer Stand Up Comedy. Mesmo
com algumas apresentações fracassadas no início, não desistiu da
carreira. Mas foi em 2015 que sua
vida mudou e foi descoberto pelo
grande público. Ele participou da
minissérie humorística ‘Diário de
um Detento do Barulho’, do talkshow ‘The Noite com Danilo Gentili’, como o Advogado Paloma.
Seu humor diferente, que mistura piadas politicamente incorretas, humor ‘nonsense’ e um vocabulário e jeito de falar peculiar,
chamou a atenção do público. A
partir daí, atuou em diversos trabalhos na TV, na internet e no
rádio. Produziu em 2016 o documentário ‘De Cara com o Maligno’, no qual finge tratar mal os
convidados e os deixar em situações constrangedoras. Participou
também do Pânico na Band e do
Pânico na Rádio, programas que
o projetou nacionalmente.
Nos programas nasceram alguns de dos xodós do público.
Foi lá que Iguinho Bariloche criou
e fez sucesso com diversos per-

Personagem de sucesso, o
Advogado Paloma se diz defensor
da prisão de todos os ‘bandindinhos
desgraçados’ do Brasil

sonagens politicamente incorretos. O Boneco Josias é um ventríloquo que parece ser meigo, mas
no fundo é mal-educado e tem
desejos assassinos. Já o Advogado
Paloma se intitula o super sayajin
da justiça, o periquito australiano
da OAB, o Gugu Liberato da lei,
o pequeno Príncipe da justiça, a
Mariah Carey da lei. E tem também o Índio Ana Jones, que ataca
de DJ nas horas vagas e tem a famosa música ‘Vem Chegando na
Boate’, que concorreu à melhor
música do ano de 2017 pela revista Rolling Stone.
Dentre esses personagens de
sucesso, o Advogado Paloma merece um capítulo só dele. Defensor
da prisão de todos os ‘bandindinhos desgraçados’ do Brasil, ele
deixa claro que possui um escritório na avenida Berrini, tão alto
que dá para ver o Amapá de lá.
Seus vídeos se tornaram verdadeiros virais nas redes sociais e
neste ano, impulsionou a carreira
de Igor Guimarães. Com as frases
conhecidas pelo público, eles não
se privaram de reproduzir e imitar a persona: “Se amar é crime,
eu sou ‘tranfincante’. Se amar é
crime, me prenda agora”.
É nesse clima de diversão que

ele apresenta o show ‘Benignismo‘.
Em seu novo solo o humorista
Igor Guimarães compartilha seu
repertório de piadas, tiradas rápidas e também suas músicas de
sucesso, deixando o público em
êxtase de tanto rir. Personalidade
vista também no canal ‘Coisa Nossa’, já que ele faz parte do time
da Guaraná Antártica. Lá é possível vê-lo em diversos vídeos hilários. E para quem quer ter um
gostinho da imensidão que é o
comediante, se divirta com a primeira temporada da série ‘LOL’
da Amazon Prime, e conheça
seu humor peculiar.
Nascido na região metropolitana de Belo Horizonte,
após três dias mudou-se
para São Paulo em fevereiro de 1992, onde foi registrado. É formado em jornalismo pela Universidade
Metodista de São Paulo. Recentemente perdeu seu pai e falou
abertamente sobre sua sexualidade. Vivências que influenciam
diretamente no seu humor, o
que causa identificação imediata com o público. Ele
faz das suas experiências uma comédia e investe em conhecimen-

tos gerais como filmes trashs, peixes, entre outros interesses, para
ser essa personalidade instigante.
(Especial para O Hoje)
Serviço
‘Benignismo’ com Igor
Guimarães
Quando: Sexta-feira (25)
Onde: Rua 4, Nº 1400, Setor
Central - Goiânia
Horário: 21h

O Boneco Josias é
um ventríloquo
que parece ser
meigo, mas no
fundo é maleducado e tem
desejos
assassinos
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Respostas para
os porquês da vida
Psicóloga explica as motivações de grande parte da
população torcer durante os jogos

Futebol
com torcida
Até quem não gosta do esporte
costuma parar para torcer durante a
competição. Afinal de contas, por que
temos esse ‘comportamento coletivo’?
Elysia Cardoso
É certo que o futebol
ocupa um lugar central na
cultura brasileira e a cada
quatro anos a cena se repete: amigos, familiares e
colegas de trabalho e até
mesmo aqueles que não
gostam muito do esporte
se reúnem para torcer durante o torneio mundial de
futebol. Eis alguns outros
motivos pelos quais o futebol se reveste de importância para o povo brasileiro: espaço de sociabilidade, prática lúdica, atividade profissional, indústria
do entretenimento, dramatização dos valores, normas
e ideais da sociedade.
Segundo o estudo ‘Quem
Torce Também Joga’, da
agência de pesquisa de
comportamento Apoema,
62% dos brasileiros vão torcer ou acompanhar os jogos
da seleção brasileira, enquanto 71% dizem acreditar que nosso País será o
campeão da competição.
Mas afinal de contas, por
que temos a tendência a
seguir o comportamento de
‘manada’ e torcer também?
A psicóloga esportiva,
doutora e coordenadora
do curso de Psicologia da
Faculdade Anhanguera,
Lorena Fleury, explica que
o Brasil tem aspectos peculiares quando se trata
da competição e do futebol. “O evento traz à tona
memórias afetivas, sensação de pertencimento,
quebra de regras sociais
e é um momento de extrema sociabilidade. É
hora de reunir a família,
os amigos em casa, todos
juntos com um único objetivo, a vitória do Brasil.
Como o ser humano é um
ser sociável, este evento
marca a coletividade, a conexão dos indivíduos”, explica a psicóloga.

Comportamento social

Mas não é apenas durante o campeonato mundial de futebol que esse
comportamento se repete,
em maior ou menor intensidade. Outros eventos
importantes como as
Olimpíadas e datas comemorativas como o Carnaval, Páscoa, Natal, AnoNovo e até datas comerciais como a Black Friday
movimentam as pessoas.
Em comum, todas elas
têm características como
atividades e rotinas realizadas coletivamente, além

“O evento traz à
tona memórias
afetivas, sensação
de pertencimento
e é um momento
de extrema
sociabilidade”

de aspectos emocionais. São
datas que costumam nos
fazer relembrar momentos
e pessoas importantes do
passado: um parente que
gostava de acompanhar os
jogos, um amigo que decorava a casa para torcer,
reuniões em família, entre
outras situações que podem
despertar o desejo de comemorar em grupo com
quem temos afinidades.
O comportamento de
torcer pode ser comparado,
ainda, à tendência que temos em assistir filmes, séries e ler livros que amigos
e conhecidos também estão
consumindo, por exemplo.
Segundo a especialista é
uma forma de pertencer a
um grupo social. (Especial
para O Hoje)

Livro do crítico social Os Guinness chega ao Brasil com proposta
factível para quem deseja descobrir o real sentido da existência
Chega às livrarias
brasileiras 'A grande
busca pelo sentido da
vida', livro escrito por
Os Guinness, crítico social, palestrante, doutor
em Ciências Sociais
pelo Oriel College, da
Universidade de Oxford, autor ou editor
de mais de 35 livros,
fundador do Trinity Forum, organização que
visa contribuir com a
renovação da sociedade e a promoção do
pensamento cristão.
Em 'A grade busca
pelo sentido da vida',
Os Guinness convida
o leitor a examinar
sua caminhada e a
empreender uma existência bem vivida, o
que exige firme compreensão da razão, uma consciência honesta e sentimento
vivo de admiração. Na obra,
o autor conjuga teologia, história, filosofia e vida numa
instigante exposição que
fará o leitor ponderar mudanças no modo como tem
conduzido seus dias.
De acordo com o autor,
a verdade é que os seres humanos não conseguem viver
sem um sentido tanto quanto não conseguem viver sem
respirar, comer e beber. A
vontade de viver e a vontade
do sentido são uma só, e

ambas são essenciais. Para
ele, há tempo para perguntas, pois as respostas podem
realmente mostrar evidências e levar o ser humano a
um comprometimento genuíno com um modo mais
sublime de viver.
Provocador, Os Guinness
convida cada pessoa ao protagonismo, ao extinguir o
torpor das concepções que
colocam a descoberta do
sentido da vida num patamar impossível de ser alcançado. Conforme elucida,
essa busca é factível e deve
ser empreendida por todos

que desejam encontrar propósito no dia
a dia. “Aquele que
tem um porquê viver
pode suportar quase
qualquer como viver”, pontua ao citar
Nietzsche.
'A grande busca pelo
sentido da vida' é literatura provocante, profunda, mas acessível,
que oportuniza a assimilação de temas complexos sem recorrer à
mera teorização inócua. Trata-se de uma
proposta cujo objetivo
é ajudar o leitor a extrapolar a letra, num
incentivo a um primeiro passo, a um movimento proativo rumo
à vida de contentamento, significado e beleza.

Sobre o autor

Os Guinness é crítico social, palestrante e autor ou
editor de mais de 35 livros.
É doutor em Ciências Sociais
pelo Oriel College, da Universidade de Oxford. É fundador do Trinity Forum, organização que visa contribuir com a renovação da sociedade e a promoção do
pensamento cristão. Vive
com Jenny, sua esposa, em
McLean, na Virginia, nos arredores de Washington, DC.
(Especial para O Hoje)

Os Guinness é
fundador do
Trinity Forum,
organização
que visa
contribuir
com a
renovação da
sociedade

RESUMO DE nOvElas
t
amor sem igual
Maria antônia fala sobre
Poderosa e constrange Miguel
e Fabiana. Fernanda fala sobre
amor com Poderosa. Miguel
acha graça da intervenção de
Maria antônia. Poderosa se
irrita ao ver a foto de Miguel.
Fernanda diz que não deixará
ninguém maltratar o avô de
Donatella. Bibiana chama
rosa Flor de Maria chuteira.
Ernani é intimado pela agressão à yara. Carmem e Wesley
ajudam Geovani no primeiro
dia de trabalho na Brás. leandro sugere um acordo com
Tobias contra Poderosa e pede
dinheiro para deixar o País.

Mar do sertão
José pede que Márcio liberte vespertino. Candoca disfarça seu incômodo com a obsessão de José por Tertulinho.
Cira se insinua para Márcio.
Para agradar lorena, Dagmar
aceita celebrar o casamento
de Candoca e José em sua
igreja. Tertulinho negocia com
latifa a barra de ouro que ganhou de vespertino. Deodora
administra mais remédio ao
Coronel, sem saber que ismênia alterou o frasco. Jessilaine
decide ajudar Xaviera. Márcio
debocha de Firmino. O Coronel
desperta, e Catão impede que
Deodora descubra.

Cara e Coragem
Pat se enfurece com rebeca e a manda embora. regina
pergunta a Danilo por que ele
tem obsessão pela sG. Danilo
pede para regina ser sua espiã
na siderúrgica. lou tem uma
conversa séria com Joca. Moa
fala para Pat que está se lembrando dos momentos juntos.
renan reata com Jéssica. lou
elogia Pat como bailarina. Olívia questiona Enzo sobre a
presença de hugo no espetáculo. andréa incentiva hugo
a assistir ao espetáculo de
Enzo na Companhia de dança
vertical. Danilo convence regina a se aliar a ele.

Poliana Moça
vinícius se despede de Formiga e Jefferson. O capanga
de Cobra entrega os horários
da rotina de Poliana. Tânia
tem um plano perigoso. Poliana manda um bilhete carinhoso para éric, ele rasga o
papel na frente dela. éric pergunta à Poliana o motivo dela
estar sendo tão legal com ele.
antônio cruza com violeta na
rua, pede um abraço e ela recusa. Pinóquio (lUC1) vai falar
com ruth e defende que quer
se matricular na escola. Jefferson tenta apurar com Brena, raquel e Celeste mais informações sobre violeta.

Travessia
helô chora por causa do
desaparecimento de stenio.
Moretti descobre pelo GPs
que Oto foi para vila isabel.
Oto diz a Brisa que pensa em
ter uma casa no rio para eles
morarem. Guida desconfia da
rispidez entre Moretti e Oto.
Moretti passa pela casa de
Ciça e Brisa. Marineide avisa
a Brisa que um carro suspeito
passou várias vezes na rua
observando. ari conta a Dante
que Guerra pediu ao arquiteto
que escrevesse um livro sobre
a história da construtora. ari
e Brisa trocam acusações na
frente de Dante.
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AGENDA CUlTUral
t
Copa do mundo
a Copa do Mundo chegou e o laguna Gastrobar
traz uma programação especial e bem recheada para
os amantes do futebol e público em geral. nesta sexta-feira (25), a partir das
18h, o laguna recebe o grupo Molejo, sucesso nos anos
90 e que volta a se apresentar em Goiânia. além do
grupo Molejo, a dupla vini
& Bisioli, os Dj’s victor alencar e Boomer fecham a noite de atrações. Quando: sexta-feira (25). Onde: alameda
Barbacena, Quadra 28, lote
18, vila alto da Gloria - Goiânia. horário: 18h.
aniversário do Lowbrow
O lowbrow festeja nesta
sexta-feira (25) seus seis anos
de história dedicados à arte,
à música e à diversão. Com
uma composição que abriga
uma galeria de arte e um
'quintal mágico', como é carinhosamente chamada a
área que integra o espaço
do bar e do palco, a casa
oferece exposições, shows,
eventos e os melhores drinks
e comidas de boteco de Goiânia. Para celebrar a data,

tores irão participar e comercializar roupas e acessórios femininos e masculinos com preços populares,
a partir de r$ 10, no estacionamento do centro de
compras. a entrada no evento é franca. Quando: sextafeira (25). Onde: avenida
Goiás, nº 2.151, setor Central - Goiânia. horário: das
9h às 18h.
Laguna Gastrobar recebe o grupo Molejo,
sucesso nos anos 1990, nesta sexta-feira (25)
duas atrações memoráveis:
afrika Billy e Maíra lemos.
Quando: sexta-feira (25).
Onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, nº 1684, setor sul Goiânia. horário: a partir
das 19h.
exposição: in Collor
a vila Cultural Cora Coralina, unidade da secretaria
de Estado da Cultura (secult
Goiás), inaugura a exposição 'in Collor', individual do
artista goiano silvio Pio X,
a partir das 18h desta sexta-feira (25), na sala sebastião Barbosa. a mostra tem
curadoria de Gilmar Camilo,
coordenador da vila Cultu-

ral, e reúne 20 obras produzidas nos dois últimos
anos. a vila Cultural Cora
Coralina funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h para visitações, com
entrada gratuita. Quando:
sexta-feira (25). Onde: rua
23 com a rua 03, Quadra
67, setor Central - Goiânia.
horário: das 9h às 17h.
encontro de brechós
O shopping Estação
Goiânia promove nesta sexta-feira (25) e sábado (26),
das 9h às 18h, uma edição
especial de Black Friday do
tradicional Encontro de Brechós. Cerca de 140 exposi-

eterno erasmo Carlos
Para reverenciar a trajetória de Erasmo Carlos, diversos cartunistas de todo
o Brasil usaram suas redes
sociais para postar caricaturas do artista, com o intuito de homenageá-lo. O
portal Festanejo, que sempre se propõe a prestar homenagens a grandes nomes
da música, reuniu a maioria
dos cartuns para uma exposição virtual dedicada a
Erasmo Carlos. Os traços
feitos pelos artistas chamam
a atenção e expressam o
que o Tremendão, como era
chamado, representa na cultura do rock nacional e na
história da Jovem Guarda.
Para conferir a exposição
virtual 'Erasmo Carlos', acesse: (www.festanejo.com.br).

Além de rico acervo literário, unidade possui estrutura
com salas climatizadas, mesas de uso individual e coletivo
sete baias para estudo individual e oito computadores
no laboratório de informática.
Além disso, há uma área de

estudo no piso térreo para
pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, com
duas mesas para uso indivi-

dual e uma mesa para uso
coletivo que comporta até
quatro pessoas.
A biblioteca oferece ainda
poltronas almofadadas e um
miniauditório com capacidade
para 70 pessoas. A unidade
também disponibiliza wi-fi
para os estudantes que optarem por levar notebook ou
tablet para o local de estudos.
A professora Keyla de Faria,
coordenadora da Biblioteca
Estadual Pio Vargas, ressalta
que as bibliotecas públicas são
espaços democráticos que trabalham em prol da disseminação da informação e que a
Pio Vargas é a única biblioteca
pública em pleno funcionamento no centro da cidade.

CELEBRIDADES
simaria dá unfollow em familiares e irmão da cantora rebate ação da artista
simaria Mendes, de 40
anos, gerou alvoroço nas redes sociais após dar unfollow
em seus familiares. a cantora
deixou de seguir a mãe, Mara
Mendes, o irmão e ex-empresário, Caio Mendes, no instagram, nesta quarta-feira (23).
no entanto, o familiar da artista não deixou barato e rebateu a ação. ao que parece,
Mendes também deixou de
seguir a irmã após sua atitude
repentina. recentemente,
Caio concedeu uma entrevista
ao portal iG, afirmando estar
acostumado com as polêmicas dos artistas. além disso,
ele destacou que está lidando
com as críticas sobre o rompimento musical entre suas
duas irmãs. até o momento,
não se sabe o motivo atribuído pela cantora ao dar unfollow em seus entes queridos.
(victória vieira, O hoje)
susana Vieira causa polêmica ao chamar Pelé de
‘sujo’ em programa da Globo e espanta Jojo Todynho
a atriz susana vieira movimentou as redes sociais
após participar do programa
da rede Globo ‘Central da
Copa’. a artista estava ao lado
de alex Escobar, Jojo Todynho
e Fred Guedes relembrando
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HORÓSCOPO
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Biblioteca Pio Vargas oferece espaço
de estudo para população goiana
A Biblioteca Pio Vargas,
unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), oferece ao público um espaço
pensado estrategicamente
para a realização de estudos.
O objetivo é proporcionar
aos estudantes um ambiente
de concentração para que
obtenham êxito nos certames
que venham a participar. A
biblioteca está instalada no
Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica,
em Goiânia.
O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e
conta com climatização nos
pisos inferior e superior, quatro mesas para estudos em
grupo (de até seis pessoas),

n

Casimiro aposta na inovação
e alcança audiência expressiva
na Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo, o streamer Casimiro
tem alcançado números
expressivos de audiência
no YouTube e na Twitch,
em parceria com a Fifa.
No jogo de abertura, entre
Catar e Equador, a transmissão em seus canais na
internet chegaram a alcançar quase um milhão
de espectadores simultâneos. Ao destacar os melhores momentos das partidas, o streamer se destaca nas coberturas dos
mundiais. Para a abertura
da Copa, Casimiro investiu em uma equipe para
as transmissões. Nomes
como Juninho Pernambucano, Denílson, zagueisobre os jogadores antigos
nas Copas do Mundo anteriores. ao fazer um comentário citando Pelé, ela acabou
utilizando a palavra “sujo” e
a reação do público não foi
positiva. Os apresentadores
e a convidada estavam falando sobre a derrota da argentina para a arábia saudita. a
atriz, então, começou a falar

ro Edmilson e o lateral
Marcelo vão comentar os
jogos, além de Luís Felipe
Freitas e Chico Pedrotti
no quadro de narradores.
Para completar, os repórteres André Hernan, Alexandre Oliveira e Isabella
Pagliari, ligados diretamente do Catar. (Mariana
Fernandes, O Hoje)
dos ícones do futebol e a sua
perspectiva das estratégias
esportivas de cada um. “Eu
sempre achei o Maradona
muito bruto. Ele era muito
fortinho. […] Eu nunca achei
o Pelé sujo, mas depois me
mostraram certos vídeos
dele…”, declarou a artista. a
fala de vieira chegou a gerar
uma reação de espanto e des-

confiança na cantora Jojo Todynho. (victória vieira, O hoje)
L7nnon revela que nunca ficou com annita
mesmo após brincadeira
da cantora
l7nnon foi o convidado da
vez no podcast ‘Quem Pode,
Pod’, apresentado por Fernanda Paes leme e Giovanna
Ewbank, nesta terça-feira (23).
no bate-papo, o artista falou
sobre sua jornada no rap,
além de assuntos mais pessoais, como um possível affair
com anitta. Durante a entrevista, Ewbank fez referência
a uma fala de anitta, em fevereiro deste ano, durante
participação em um show de
l7nnon. no momento, anitta
aproveitou para dizer que estava tendo o prazer de curtir
o show do “menino de mel
do rio de Janeiro”. “Todas as
minhas amigas querem esse
homem”, continuou ela que
em seguida, ficou sem graça
com a resposta de l7nnon.
“Tua amiga me mandou mensagem, mas não quero ela,
então, linda, só vem tu”, retrucou o rapper. apesar da
brincadeira, l7nnon negou
que tenha se relacionado com
a artista. “Tinha até esquecido
disso já. Mas, a gente nunca
teve nada. anitta sempre foi
parceirona”, afirmou. (Mariana
Fernandes, O hoje)

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.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a insistência numa situação
pode prejudicá-lo. Para que erros
do passado sejam superados, o
céu pede que você exercite o
desapego. é um dia de muito
desgaste, que pode afetar diretamente as suas contas, bem
como dívidas.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Discutir ou debater uma situação com uma pessoa que
não está a fim de ouvir é desperdiçar toda a sua energia em
nada. Tome cuidado, geminiano,
com o lugar onde você deposita
a sua verdade e nas pessoas em
quem você confia.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
você enfrenta um desafio
enorme no seu ambiente de trabalho por causa de erros do passado e também por mentiras ou
enganos. Tudo isso pode mudar
agora mesmo se você assumir
as rédeas da situação. não fique
em cima do muro.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Um sentimento do passado
pode voltar para que você analise
se realmente deve manter essa
história afetiva ou partir para
outra. independentemente de
tudo isso, é importante avaliar
se está na direção do que é o
melhor para você.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
não tome decisões precipitadas, movidas por medos ou
conflitos emocionais. Existe uma
situação em família que volta,
bem como documentos relacionados a um imóvel. reflita, porque os desafios podem ficar ainda maiores.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
libriano, fale apenas o necessário. não adianta expressar o
que você pensa para pessoas erradas, pois pode lhe custar muito.
O céu pede que você coloque as
suas ideias na direção certa e as
comunique às pessoas certas.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Organize as suas contas e
avalie os passos que precisam
ser dados para que potencialize
os seus ganhos. Contudo o céu
pede que examine suas condições. Quais são as ferramentas
que você está usando para fazer
isso acontecer?

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
sagitariano, tome cuidado,
porque você sabe apenas parte
de uma situação, não o todo. Esse
tipo de situação pode trazer grandes problemas, porque você pode
depositar a sua verdade no lugar
errado e depois se arrepender.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje o céu pede que você se
silencie. Observe mais e fale menos. Fale apenas o necessário.
Uma notícia mexe com você e
pede uma atitude estratégica.
Tudo tende a dar certo, mas
você precisa processar tudo o
que vem com sabedoria.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a vitória está chegando, mas
existem ainda muitas questões
distorcidas e estranhas. Cuidado
para não perder essa energia boa.
Foque em seus projetos e deixe
que as pessoas que estão atrapalhando se enrosquem sozinhas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
é um dia de desgastes. Tome
cuidado com situações, pessoas
e experiências do passado, que
podem voltar para atrapalhar o
seu desenvolvimento pessoal. O
céu pede atenção com verdades
e inverdades. é momento de
mudar sua conduta.
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Essência

Com leveza e romance
Isadora Tricerri

‘Um Romance Clichê’, de Luíza Lapa e
Piettro, é a primeira de duas canções
que serão apresentadas pela parceria
nesta sexta-feira (25)
Elysia Cardoso
Com a potência de uma
trilha sonora de filme em seu
clímax, 'Um Romance Clichê'
vem abalar os corações com
leveza, romance e tudo que
um bom pop leve pode ter. A
canção, que chega a todos os
aplicativos de música nesta
sexta-feira (25), é a primeira
da parceria entre os cantores
e compositores brasilienses
Luíza Lapa e Piettro. O novo
single, ainda, conta com um
videoclipe imerso em uma
linda paisagem natural, que
vai ao ar na mesma data, às
18h, no canal do YouTube de
Luíza Lapa.
Neste projeto, Luíza Lapa e
Piettro apresentam uma fusão
das sonoridades trabalhadas
em suas carreiras individuais,
apostando nessas duas facetas:
o romance e a paixão. “Queríamos explorar o melhor que
fazemos quando estamos juntos. Essa primeira música é sobre o bom e velho amor ro-

mântico. Já a segunda é fogo,
paixão e irreverência”, explica
Luíza. “As sonoridades das músicas são distintas. A segunda
é quase um grito de guerra
meio
sertanejo,
meio
rock’n’roll, com bastante pegada e punch”, completa Piettro. O próximo lançamento está
previsto para janeiro de 2023.
A música conta a história
de um casal que acabou de se
conhecer e se apaixonou logo
no primeiro olhar, uma alusão
à amizade de longa data entre
os cantores que se amaram à
primeira vista e, claro, para
os tantos ‘romances clichês’
já experenciados pelos dois.
“Estou vivendo um romance
clichê, que inclusive foi inspiração para essa primeira
música. Nos conhecemos no
elevador do nosso prédio e
foi bem à primeira vista mesmo”, declara Piettro sobre seu
atual relacionamento.
Para trazer a essência desta canção para as telas, os artistas escolheram o nascer do

Com uma fusão das sonoridades, lançamento conta com
um videoclipe imerso em uma linda paisagem natural
sol em um ponto montanhoso
da cidade de Osasco, interior
de São Paulo, com uma bela
paisagem natural ao fundo e
direção assinada por Tiago
Nascimento. “Gravamos o clipe das duas canções na mesma locação e o público verá
dois trabalhos completamente
diferentes. Nunca havíamos

feito isso. Foi um experimento
que deu certo, que resultou
em imagens belíssimas, com
a neblina contrastando com
o laranja do nascer do sol em
uma clima de romance”, destaca Luíza.

Parceria

Este lançamento vem co-

roar anos de uma amizade e
parceria que se iniciou ainda
em Brasília, cidade natal dos
artistas. “Depois de tantos
anos sonhando juntos com
uma vida artística além da
nossa cidade, onde fizemos
tantos trabalhos, chegamos
nesse momento de lançar algo
autoral juntos. É emocionante. É a realização dos nossos
sonhos de adolescência”, relembra Luíza Lapa.
Para quem gosta deste dueto, as notícias são ainda melhores para os próximos meses. “Temos um projeto bastante interessante para vender com uma banda aqui em
São Paulo e pretendemos logo
expandir para o resto do país.
Vocês ainda vão ver muito
Piettro e Luíza Lapa nas noites
do Brasil”, finaliza Piettro.
Luíza Lapa e Piettro são
cantores, compositores e atores. Ambos são naturais de
Brasília (DF), cidade em que
se conheceram, dividiram palcos e projetos, e criaram uma
profunda amizade e parceria.
Em 2018, Luíza Lapa foi semifinalista no programa ‘Canta
Comigo’ (Record TV), onde Piettro também se destacou, na
quarta temporada, conquistado os 100 jurados da atração.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReias
Mundo Estranho (strange
World, 2022, EUa). Duração:
1h 42min. Direção: Don hall,
Qui nguyen. Elenco: Jake Gyllenhaal, Jaboukie young-White,
Gabrielle Union. Gênero: animação, família, aventura, ficção
científica. a família Clade não
é muito igual as outras. Eles
são exploradores que desbravam novas terras e estão em
uma missão para explorar um
mundo estranho e não conhecido. Porém, as diferenças entre os membros da família podem por sua nova missão em
risco. Cinemark Flamboyant:
13h10, 14h, 15h, 16h30, 17h30,
19h, 20h. Cinemark Passeio
das Águas: 13h35, 14h, 15h,
15h30, 16h30, 17h30, 18h,
18h30, 19h, 20h. Kinoplex Goiânia: 14h, 16h10, 18h20, 20h30.
Cineflix aparecida: 14h40,
16h50, 18h20, 19h19h30. Cineflix Buriti: 14h30, 15h, 16h40,
18h50, 19h30.
Sra. Harris vai a Paris (Mrs.
harris Goes to Paris, 2022, reino Unido). Duração: 1h 56min.
Direção: anthony Fabian. Elenco: lesley Manville, isabelle
huppert, lambert Wilson. Gênero: Comédia dramática, drama, comédia. na década de
1950, a empregada doméstica
viúva, sra. ada harris se apaixona por um vestido de alta
costura da Dior. Ela decide que
precisa desesperadamente ter
um vestido igual e passa a
fazer de tudo para economizar
o dinheiro para comprá-lo. Depois de receber repentinamente uma pensão de viúva de
guerra, ela viaja para Paris para
fazê-lo. Ela se depara com uma
exibição da coleção de 10 anos
da Dior e faz amizade com andré, o contador da Dior, e natasha, uma modelo da Dior.
Cinemark Flamboyant: 14h10.
Força Bruta (The roundup,
2022, Coréia do sul). Duração:
1h 46min. Direção: lee sangyong. Elenco: Ma Dong-seok,
sukku son, Gwi-hwa Choi, haJun. Gênero: ação. a Unidade
de Crimes Graves do Departamento de Polícia de Geumcheon tem a tarefa de repatriar um criminoso que fugiu
para o vietnã. Embora não

haja acordo de extradição com
as autoridades locais, ele se
entregou na embaixada sulcoreana. Já a caminho do vietnã, os policiais experientes, o
detetive seok-Do Ma e o capitão il-Man Jeon concordam
que há algo errado com a
vontade repentina do suspeito
de desistir assim. Cinemark
Passeio das Águas: 13h,
14h20, 16h45, 22h15, 22h30.
Cineflix Buriti: 17h15, 21h40.
Noite Infeliz (violent night,
2022, EUa). Duração: 1h 45min.
Direção: Tommy Wirkola. Elenco: David harbour, Edi Patterson, Beverly D'angelo. Gênero:
ação. Quando mercenários invadem um complexo familiar
de alto padrão, fazendo a família refém na véspera de natal, eles não estavam preparados para um combatente surpreendente: Papai noel, que
está no local e vai mostrar que
não é nenhum santo. Cinemark
Passeio das Águas: 19h30, 22h.
Cineflix aparecida: 20h30.
A Maldição do Quarto 203
(room 203, 2022, EUa). Duração: 1h 44min. Direção: Ben
Jagger. Elenco: Francesca Xuereb, viktoria vinyarska, Eric Wiegand. Gênero: Terror. Depois
que as amigas de longa data
Kim e izzy se mudam para o
quarto 203, um apartamento
peculiar com um vitral medieval
assustador, Kim lentamente se
convence de que sua nova casa
pode ser assombrada. Com a
ajuda de seu novo namorado
ian, Kim investiga a história
perturbadora do apartamento.
Kinoplex Goiânia: 17h30, 20h.
Ligação Explosiva (Balsinjehan, 2022, Coréia do sul). Duração: 1h 34min. Direção:
Changju Kim. Elenco: Ji ChangWook, Woo-jin Jo, Kyung Jin.
Gênero: Drama, suspense.
seong-gyoo, o chefe do banco
central, levou as crianças para
seu carro em seu caminho normal para o trabalho. Ele recebe
uma chamada de um número
de telefone restrito. Ouve-se
uma voz misteriosa ao telefone,
informando-o de que há uma
bomba no carro. Ele foi avisado
de que, se não se levantar,
uma bomba explodirá. Cineflix
aparecida: 17h15, 21h40.

A família Clade não é muito
igual às outras. Eles são
exploradores que desbravam
novas terras e estão em uma
missão para explorar um
mundo estranho no filme
‘Mundo Estranho’

Harry Potter e a Câmara Secreta (harry Potter and The
Chamber of secrets, 2002,
EUa). Duração: 2h 30min. Direção: Chris Columbus. Elenco:
Daniel radcliffe, rupert Grint,
Emma Watson. Gênero: Fantasia. De férias na casa de
seus tios Dursley, harry Potter
(Daniel radcliffe) recebe a
inesperada visita de Dobby,
um elfo doméstico, que veio
avisá-lo para não retornar à
Escola de Magia de hogwarts,
pois lá correrá um grande perigo. O aviso de Dobby se confirma e logo toda hogwarts
está envolvida em um mistério
que resulta no aparecimento
de alunos petrificados. Cinemark Flamboyant: 13h, 14h30,
15h30, 16h30, 18h, 20h. Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 15h30, 17h, 19h,
20h30. Cineflix aparecida: 14h,
17h15, 20h30.
eM CaRTaZ
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: 16h30, 19h10, 20h20,

21h20. Kinoplex Goiânia:
16h30. Cineflix aparecida: 15h.
Cineflix Buriti: 17h.
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: 21h45.
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: 14h, 14h10, 15h30,
16h05, 16h45, 17h20, 18h05,
18h50, 19h30, 20h10, 20h50,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 14h, 14h30,
14h40, 15h25, 15h30, 16h,

16h05, 16h45, 17h20, 17h25,
18h, 18h05, 18h50, 19h30,
20h10, 20h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 13h50, 14h10, 14h30,
17h, 17h20, 17h40, 20h10,
20h30, 20h50. Cineflix aparecida: 15h05, 15h30, 17h15,
18h20, 20h30, 21h35. Cineflix
Buriti: 16h, 17h10, 19h10,
20h20, 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: 15h20, 15h35. Kinoplex Goiânia: 14h15.
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: 16h20,
21h45, 22h15. Cinemark Passeio das Águas: 21h, 21h20,
21h40, 22h25. Kinoplex Goiânia: 18h45, 21h20. Cineflix
aparecida: 21h10. Cineflix Buriti: 19h15.
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Negócios
Reprodução

O mercado
brasileiro de
petshops mantém
bons resultados e
movimentou
R$ 51,7 bilhões
em 2021

Marketplace para pets aproxima
consumidores dos lojistas
Reprodução

Os negócios voltados aos animais de
estimação trazem
facilidade na hora
de comprar ‘mimos’
aos animais
Ícaro Gonçalves
O mercado brasileiro direcionado aos animais de estimação tem mantido bons resultados nos últimos anos. Levantamento do Instituto Pet
Brasil, divulgado em abril deste
ano, mostrou que o setor de
produtos, serviços e comércio
voltado aos pets registrou alta
de 27% no faturamento de 2021
em comparação a 2020.
A movimentação total foi
de R$ 51,7 bilhões. O crescimento foi puxado pelo segmento de pet food, que representou R$ 28 bilhões, ou cerca
de 55% do total. Segundo o instituto, os ganhos também foram
impulsionados pela venda de
animais de estimação diretamente pelos criadores, que movimentou R$ 5,6 bilhões; produtos veterinários, com R$ 5,3
bilhões; serviços gerais, com
R$ 4,8 bilhões; serviços veterinários, com R$ 4,7 bilhões; e
produtos de higiene e bem-estar animal, com R$ 2,8 bilhões.
Uma opção para quem busca maior facilidade na hora
de comprar ‘mimos’ aos pets
ou mesmo para lojistas do setor é o chamado marketplace.
O modelo de negócio se assemelha a um shopping virtual,

conectando vendedores e consumidores por meio de uma
única plataforma on-line.
Em um mesmo ambiente,
diferentes lojistas podem vender seus produtos sem precisar de um site próprio, oferecendo uma ampla variedade
de opções para os clientes. Já
os consumidores podem comparar produtos e preços oferecidos por diferentes fornecedores. Alguns exemplos de
marketplaces conhecidos no
mercado são Americanas,
Amazon, Enjoei e Netshoes,
entre muitos outros.
Leonardo Lima é gerente
da AldeiaPet, um marketplace
voltado especificamente para
petshops de Goiânia. Segundo

ele, o negócio tem o diferencial
de atender pequenos lojistas,
sendo capaz de oferecer atendimento personalizado e um
plano de logística rápido. “A
entrega do produto poderá ser
feita em até três horas após a
finalização da compra ou conforme a necessidade do cliente.
Haverá a possibilidade do atendimento personalizado, que
não ocorre nos grandes e-commerces. Queremos igualar as
pequenas lojas com as grandes
marcas que já estão consolidadas no mercado pet”, explica
Leonardo.
O gerente conta ainda que
a plataforma possui um banco
de dados próprio, com mais
de 40 mil produtos, que ofeDivulgação

recerá estimulação de compra
e venda. “O papel do lojista
será entregar os produtos para
os tutores. Nós seremos os responsáveis pelas demais fases
do processo. Trabalhamos
para produzir um banco de
imagens próprio para alimentarmos as lojas virtuais com
a maior variedade e autenticidade possível”, destaca. O
marketplace está disponível
em site, mas também por aplicativo, podendo ser baixado
ara Android e iOS.

Resultados em meio à
inflação

A inflação crescente dos
últimos dois anos diminuiu
os gastos das famílias com os
animais de estimação. Segundo pesquisa da C6 Bank/Ipec,
divulgada no mês de julho,
44% dos brasileiros das classes
ABC com acesso à internet diminuíram os gastos com pets
nos últimos seis meses por
causa da alta de preços.
Brinquedos e guloseimas
estão entre os itens mais afetados pela mudança de comportamento dos donos de animais de estimação – 29% dos
entrevistados pararam de
comprar sachês, biscoitinhos,
petiscos ou guloseimas para
os pets e 35% diminuíram a
frequência de compra desses
produtos. Segundo a pesquisa,
16% cortaram a quantidade
comprada de ração e 48% trocaram o tipo da ração por outro mais barato.

Mesmo com dificuldades,
o mercado pet se mantém em
crescimento. Para Nelo Marraccini, presidente do Conselho
Consultivo do Instituto Pet Brasil, o crescimento ocorre mesmo em relação aos impactos
da inflação graças à forte ligação afetiva entre os brasileiros
e seus animais de estimação.
“Os brasileiros têm uma relação muito próxima com seus
pets e não deixam de cuidar
deles, mesmo muitas vezes tendo de escolher produtos mais
baratos. Os animais de estimação são parte da família.
Conhecemos seus gostos e personalidades. Soma-se a isso o
fato de que a cadeia de produção, abastecimento e venda de
produtos para animais de estimação é ampla e capilarizada
no País. E pôde permanecer
aberta como setor essencial
para os brasileiros durante os
períodos mais críticos da Covid-19”, relata.
Segundo o Instituto Pet
Brasil, os pet shops de pequeno e médio porte são o
principal canal de acesso aos
produtos, representando praticamente metade de todas
as vendas do setor (48%); seguidos por clínicas e hospitais veterinários (18%); agrolojas (9,8%); varejo alimentar
(8,6%); pet shops de grande
porte (8%); e-commerce
(5,4%); e outros como clubes
de serviço, lojas de conveniência, entre outros (2,1%).
(Especial para O Hoje)

