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Calcinha Preta mescla sucessos e inéditas
Há 26 anos cantando as paixões brasileiras, a banda Calcinha Preta faz parte
da essência nacional do puro e verdadeiro forró. Com história icônica, trazem
emoção ao público com o novo projeto, ‘Do Passado ao Presente’. Essência 13

Preço dos combustíveis
volta a subir e gasolina
já supera os R$ 5 o litro
Mesmo com a Petrobras mantendo congelado o
preço do combustível há 60 dias para as refinarias,
a gasolina continua subindo de preço nos postos,
segundo dados da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis. Na semana de 23
a 29 de outubro, o combustível teve alta de 0,6%,

com preço médio em todo o País de R$ 4,91 por
litro, ainda abaixo dos R$ 5. O preço máximo de
revenda encontrado pela ANP foi de R$ 7,34 por
litro e o mais baixo, de R$ 3,49 por litro. Em
Goiânia, o valor do litro da gasolina já supera os
R$ 5 em alguns postos de combustíveis. Cidades 11

Afonso Cardoso

Apoiadores do presidente Jair
Bolsonaro fizeram uma manifestação no Jardim Guanabara,
em frente ao quartel do Exército.
Desde domingo, quando Bolsonaro perdeu o segundo turno,
parte dos bolsonaristas não quer
aceitar a vitória do eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), e pede
intervenção militar. Política 6

Filiação barrada
após prefeito
fazer ameaças
O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, vetou a filiação do
prefeito de Iporá, Naçoitan Leite.
A decisão teria sido motivada
pela divulgação de um áudio em
que o prefeito supostamente defende “eliminar” o presidente
eleito e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Política 2

Atlético Goianiense se
complica no Brasileiro

Jogando no Estádio Antônio Accioly, o Dragão foi derrotado pelo Santos por 3 a 2 e viu a distância para sair do
Z4 ficar maior, em quatro pontos. Esportes 8

CPP poderá ter
unidade de saúde
para os internos

Fusão partidária
para a aumentar
força da bancada

Representantes das Secretarias
Estadual e Municipal de Saúde
de Aparecida de Goiânia estiveram em reunião realizada pelo
MP-GO no início da semana para
tratar das melhorias nos serviços
de saúde aos internos. Cidades 10

Balança registra
superávit de US$
3,9 bi em outubro

O desempenho da safra de grãos
e a recuperação das exportações
de carne fizeram o superávit
da balança comercial dobrar
em outubro, quando o País exportou US$ 3,921 bilhões a mais
do que importou. Economia 4

Para superar a cláusula de desempenho, partidos se fundem.
No último mês, Solidariedade
e Pros se fundiram, bem como
o PTB e o Patriota. Política 5
LEiA nAs CoLunAs
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Xadrez: A disputa do Brasil

contra o Brasil no rastro da insanidade política
Política 2

Com a chegada da piracema, pesca fica
proibida até o mês de fevereiro de 2023
Desde o dia 1º de novembro, iniciou-se em todo o Estado a piracema. Nesse
período, ficam proibidas as atividades pesqueiras em todas as bacias hidrográficas goianas até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Cidades 9

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

Esplanada: Lula será o presidente, mas quem vai tocar o
dia a dia será Geraldo Alckmin
Política 6

Livraria: Aline Reﬂegria conta
a história de uma garota que
descobre suas origens

Essência 14
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Brasil contra Brasil no
rastro da insanidade política

Em áudio, prefeito de Iporá contesta o resultado das urnas

UB suspende
ﬁliação de prefeito
que teria ameaçado
Lula e Moraes
O presidente do partido União Brasil, Luciano Bivar,
vetou a filiação do prefeito de Iporá, Naçoitan Leite. A
decisão de Bivar teria sido motivada pela divulgação
de um áudio em que o prefeito supostamente defende
“eliminar” o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Em nota, Bivar argumenta que, “considerando os
atos democráticos que tiveram início desde a proclamação do resultado das eleições” e a “extrema gravidade
da manifestação pública de um prefeito eleito — que
tem o poder-dever de acionar forças policiais para
conter atos dessa natureza, faz-se urgente a suspensão
do político da legenda, sem que haja reunião da comissão
nacional do partido”.
No áudio, o prefeito de Iporá contesta o resultado
da eleição e diz que há necessidade de eliminar Lula e
Moraes, por, segundo ele, haver risco de uma guerra
civil no País.
“Até a nossa liberdade está em jogo também. Nós temos que eliminar o Alexandre de Moraes e o Lula, dois
homens estão acabando com o Brasil. Vai virar uma
guerra civil por causa de dois homens. Então, vamos
arregaçar as mangas. Ou é agora, ou vamos virar Venezuela ou pior que Venezuela”, afirmou o prefeito na
gravação. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

O “Ovo da Serpente” divisionista do Brasil contra
Brasil gestado a partir da disputa eleitoral de 2018,
alimentado pelo “Ele não”, “Nós contra eles” e
frases como “Eleição não se ganha, toma do adversário”, entre tantas outras ditas ao longo do mandato
de Jair Bolsonaro, desaguou na insanidade política.
Os 58 milhões de votos de Bolsonaro são uma
mostra de que precisamos de estadistas e lideranças
que pensam o Brasil e não só o poder. Alguém tem
que dialogar com os extremos e não pode ser só a
polícia seguindo ordens de prefeitos, governadores
e Alexandre de Moraes. Os manifestantes precisam
entender que a democracia, mesmo capenga como
a brasileira, é o melhor caminho para a justiça
social e o bem-estar de todos. Bolsonaro e Lula são
passageiros, o Brasil é perene. Que venham melhores
políticas públicas e ações governamentais que promovam o desenvolvimento do País e diminuam o
fosso entre os que têm
muito e os que beiram à miséria.
Os erros e
acertos
de
Bolsonaro
são parte
do passado, portanto, não será com
a dor da maioria que precisa tocar suas vidas que a
minoria bolsonarista vai parar
o País. Nessa política de terra
arrasada, todos perdem.

À espera de Lula

A Xadrez ouviu o professor, engenheiro agrônomo,
especialista e consultor em agronegócio, Ênio Fernandes, sobre os protestos e bloqueios de rodovias,
tendo entre os manifestantes gente ligada ao agro.
“Se eu fosse o Lula, acalmaria a nação em um pronunciamento, não como presidente eleito, mas como
um líder que propõe mudanças estruturais sem ‘desmontar’ o que foi conquistado até agora”. Ênio
acredita que a fala de Lula desmontaria o discurso
dos bolsonaristas e também parte dos conservadores,
que temem mudanças radicais no País.

xadrez@ohoje.com.br

Bolsonaro faz apelo

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
rompe o silêncio e pede, em vídeo
na noite desta quarta-feira (2), o
desbloqueio das rodovias. O gesto
foi interpretado no meio político
como um sinal de que ele pretende,
a partir de janeiro, liderar a oposição
ao presidente Lula.

“Todos contra”

Um empresário do agro ouvido
pela Xadrez sob anonimato disse que
“se não tivesse a perseguição do Judiciário contra o presidente, não estaria
acontecendo essa indignação da maioria que votou nele”. “Mesmo todos
contra ele, teve 58 milhões de votos,
em um eleitorado de 156 milhões”,
justifica o movimento de protesto. De
fato, 96 milhões de pessoas não votaram nem em Bolsonaro ou Lula.

Busca de união

No entorno do presidente eleito,
Luiz Inácio Lula da Silva, a mensagem
é uma só: estabelecer o mais rápido
possível harmonia com governadores
e prefeitos, seja de oposição ou não.
As rusgas paroquiais, pelo menos no
ano de 2023, serão deixadas de lado.

‘Petrolão’ na memória

Em seu balanço trimestral para o
mercado e acionistas, indiretamente,
a Petrobras deu recado aos novos donos do poder: a corrupção foi varrida
da empresa. Até agora foram recuperados R$ 6,7 bilhões desviados da empresa na gestão do PT.

Naçoitan explica

Em áudio que circula nas redes
sociais, o prefeito de Iporá, Naçoitan
Leite, explica que foi mal interpretado
quando disse que era preciso “eliminar
[Luiz Inácio] Lula e Alexandre de Moraes”. Para Naçoitan, o “eliminar não
é o que as pessoas estão interpretando”. “Quis dizer de funções públicas.”
(Especial para O Hoje)

Entenda como funciona o período
de transição de um governo
Antonio Cruz / ABr

Lei obriga a gestão a contribuir com
informações sobre a administração
Com o fim do período eleitoral e a definição de um novo
presidente da República para
os próximos 4 anos, tem início
o período de transição de governos. É nessa oportunidade
que a equipe do atual governo
oferece uma grande quantidade de informações do andamento da administração do
país a uma equipe indicada
pelo presidente eleito. Entre
essas informações está, por
exemplo, a questão econômica
como as despesas, dívidas e
receitas dos cofres da União.
Em 2002, o então presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, assinou uma
medida provisória, posteriormente aprovada pelo Congresso e transformada em lei permanente, com as regras para
um bom início de um novo
governo. Na ocasião, o próprio
Fernando Henrique muniu o
seu sucessor de dados do seu
governo, em um processo reconhecido no meio político
como tranquilo e civilizado.
E quem recebeu as informações do governo Fernando
Henrique em 2002 é o mesmo
a assumir a Presidência no
ano que vem. Luiz Inácio
Lula da Silva já mobilizou
nomes de confiança para iniciar a transição de governo.

A coordenação, nos próximos
2 meses, ficará a cargo do
vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.
“Nosso objetivo será fornecer ao presidente Lula, de forma republicana e democrática,
todas as informações necessárias para que seu mandato,
que começa em 1° de janeiro,
seja bem-sucedido no atendimento das prioridades da população”, disse Alckmin nas
redes sociais.

Equipe de transição

De acordo com a Lei nº
10.609, de 2002, o eleito ao cargo de presidente da República
poderá criar uma equipe de
transição com o objetivo de se
inteirar do funcionamento dos
órgãos e entidades que compõem a Administração Pública
Federal e preparar os atos do
novo governo a serem editados
imediatamente após a posse.
A equipe de transição terá
acesso às informações relativas às contas públicas, aos
programas e aos projetos do
governo federal. Os membros
dessa equipe receberão informações de diversas áreas,
como economia, saúde, educação e infraestrutura, por
exemplo, e ocuparão cargos
públicos temporários, criados

Entre essas
informações está,
por exemplo, a
questão econômica:
despesas, dívidas e
receitas da União

exatamente para esse fim, os
Cargos Especiais de Transição
Governamental (CETG). A lei
estabelece um limite de 50
pessoas para ocupar esses car-

gos. Os CETG são criados a
partir do segundo dia útil após
o resultado das eleições.
Os integrantes do atual governo ficam obrigados por lei
a fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da
equipe de transição, bem
como a prestar o apoio técnico
e administrativo necessários
aos seus trabalhos.
Com a lei de 2002, o presidente eleito não fica refém
da boa vontade do governo
que se encerra para compartilhar os documentos, inclusive sigilosos, dos últimos 4

anos de gestão.
É do ministro-chefe da
Casa Civil a responsabilidade
de disponibilizar local, infraestrutura e apoio administrativo ao presidente e vice-presidente eleitos para que possam trabalhar na transição.
A lei determina que os
CETG devem ser vagos em até
10 dias após a posse do candidato eleito. Ao final desse
prazo, todos os membros da
equipe de transição são automaticamente exonerados. Dáse início, definitivamente, ao
novo governo. (ABr)
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Como ﬁca o agro
no próximo governo
Xico Graziano
Com a vitória de Lula, o que acontecerá ao
agro? Minha resposta é rápida e simples: quase
nada. Pouco mudará.
Os bolsonaristas odeiam escutar isso. Mas é
a pura verdade. A dinâmica recente do agronegócio brasileiro, que o tornou pujante, não dependeu apenas do governo atual. Essa exitosa
história vem sendo construída há tempos. E
tem vários protagonistas.
Começou há cerca de meio século, quando o
engenheiro agrônomo mineiro Alysson Paolinelli
comandou o Ministério da Agricultura, de 1974
a 1979, no governo militar de Ernesto Geisel.
Nessa época surgiu o sistema nacional de crédito
rural e se criou a famosa Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
O grande desafio da sociedade brasileira
residia, então, na acelerada urbanização do
País. Como abastecer com alimentos as metrópoles, que se entupiam de migrantes trazidos
pelo êxodo rural?
Uma das saídas levou à expansão da fronteira agrícola rumo ao Cerrado do CentroOeste, configurando verdadeira epopeia que
marcou a transformação tecnológica do agro
nacional. Um inédito modelo de agricultura
tropicalizada se erigiu no Brasil.
Mas no caminho desse sucesso apareceu o
dragão inflacionário, minando o trabalho e valorizando o patrimonialismo. Sem a estabilização
econômica, nos anos 1990, os investimentos
produtivos no agro não teriam ocorrido.
Superado o tranco financeiro causado pelo
Plano Real, a agropecuária deslanchou. Nesse
período de ajuste, foi fundamental a presença
do gaúcho Pratini de Moraes no Ministério da
Agricultura. Ele dialogava de igual para igual,
defendendo o agro, com Pedro Malan na Fazenda.
Mérito de Fernando Henrique Cardoso.
Resolvidos os problemas internos, chegou
o grande estímulo do exterior. Na virada do
século, o mercado global de commodities se
aqueceu como nunca. E o Brasil precisava navegar nessa onda virtuosa.
Era, porém, necessário aprender a competir,
investir em qualidade, superar a velha diplomacia. O engenheiro agrônomo paulista Roberto
Rodrigues, ministro da Agricultura de 2003 a
2006, foi um gigante nessa tarefa. Também ele
impulsionou o cooperativismo e o seguro rural,
tornando-se o mais querido líder rural do País.
Nomeado por Lula.
Vieram anos difíceis, causados pela incompetência e pela roubalheira instalada na República. Executado o impeachment, Michel Temer
deu uma reorganizada no País, livrando-o do
petismo safado. Engenheiro agrônomo e grande
produtor rural, Blairo Maggi cumpriu papel essencial no Ministério da Agricultura.
Quando Bolsonaro assumiu, teve a sabedoria de nomear a engenheira agrônoma Tereza Cristina para a Agricultura. O talento
político, a simpatia e capacidade dela trouxeram brilho ao governo.

Vinda a pandemia, temerosas pela sua segurança alimentar, uma centena de nações demandaram acordos comerciais com o agro verde-amarelo. As exportações cresceram fortemente. O agronegócio criou renda, empregos e
divisas, ancorando a economia nacional.
Nessa trajetória de 50 anos, o Brasil passou
de uma agricultura latifundiária, que mal produzia para seu povo, para uma potência agroalimentar mundial. Não foi obra de um governo,
menos ainda de um presidente.

Haverá retrocesso com a volta de Lula?

Dificilmente. A força das cadeias produtivas
ligadas ao mundo rural criou uma dinâmica
própria, essencialmente capitalista, de base tecnológica, pouco dependente do Estado. Diferentemente do que muitos imaginam, o custo dos
subsídios agrícolas, para todos os programas,
soma R$ 9,5 bilhões, o que dá 0,6% do dispêndio
público total. Se os mercados externos continuarem aquecidos e os preços remuneradores,
o agro seguirá em frente. Não depende de Lula.
A proteção da Amazônia, livrando-a dos criminosos da floresta, pode facilitar a relação comercial com a União Europeia. Melhoraria o retorno ao agronegócio sustentável.
Se as exportações se arrefecerem, hipótese
plausível, o crescimento do mercado interno
tenderá a compensar as perdas, ajudando os
produtores menores e menos qualificados.
Nessa equação, vai mandar a responsabilidade
fiscal do governo.
Mas e as invasões de terras? Sim, aqui mora
um perigo. Como, porém, as terras improdutivas
praticamente se acabaram no País, quem pensa
em invadir fazenda produtiva sabe que, hoje,
pode encontrar resistência armada.
Nisso, Bolsonaro foi imbatível. Acabou aquele
tempo permissivo onde os bandidos agrários
apavoravam com foices, matavam gado com
tiro de espingarda e tacavam fogo nas máquinas
agrícolas. E, pior, eram tratados como “movimento social” pela mídia. (A conferir).

Logo saberemos. Talvez ele não encontre algum
craque como Roberto Rodrigues, ou Alysson Paolinelli, Pratini de Moraes, Blairo Maggi e Tereza
Cristina. Quem quer, todavia, que assuma o Ministério da Agricultura, continuará a obra dos
seus predecessores. Terá, contudo, que resolver
um instigante problema escondido debaixo do
tapete do agro: a crise surgida pelo envelhecimento
da Embrapa. O governo
do PT a engendrou, Temer passou batido, Bolsonaro a deixou rolar.
Reanimar e revalorizar a Embrapa, o
maior orgulho do agro
nacional, é a mais difícil
tarefa do próximo goXico Graziano é membro
verno. O resto, a gente
do Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS)
tira de letra.

Faltam poucos dias para a realização do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas
serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O
exame é constituído por quatro provas objetivas
com 45 questões de múltipla escolha. Além disso,
tem a redação que possui grande peso na nota
final. O início das provas será às 13h30.
Mas lembre-se de chegar antes das 13h pois,
nesse horário, ocorre o fechamento dos portões.
Para evitar imprevistos, conheça o local da
prova antes do dia do exame e saia cedo de
casa para que possa chegar com tranquilidade.
Evite o nervosismo por conta do horário
para que isso não te atrapalhe na prova. Situações como essa podem causar estresse e
ansiedade. Esses são os vilões que podem prejudicar seu desempenho e dedicação para
realizar uma boa prova.
Algo que tenho notado bastante é que as
pessoas estão sentindo medo de errar. Candidato,
não tenha medo de errar! O medo pode gerar
uma ansiedade que vai acabar te paralisando.
Além disso, percebo que muitos alunos sentem
receio de não conseguir terminar a prova no
tempo estipulado. Para evitar que isso aconteça,
é necessário saber administrar o tempo e ter familiaridade com a prova. Por esse motivo, fazer
exames anteriores é indicado.
Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

Outro temor frequente é o medo de ter “branco”. Acredite na sua preparação! Você estudou
e sabe fazer o que é pedido. Se o “branco” acontecer, beba água e tente relaxar. Se achar melhor,
pule a questão. Mas se, mesmo assim, o esquecimento persistir, vá ao banheiro e lave o rosto.
Assim, você tira seu foco de não estar conseguindo e volta mais relaxado.
O Enem é diferente de outras provas, pois
80% é leitura e interpretação. Por isso, indico
que tenham calma e tranquilidade para fazer o
exame. Aproveite essa reta final de estudos para
treinar a redação, interpretação de textos e fazer
uma revisão rápida dos conceitos básicos de
cada matéria. Isso vai te ajudar a se sentir mais
confiante. Nos dias que antecedem o Enem é
importante ficar calmo para fazer uma boa
prova. Você se preparou e conhece a estrutura
da prova, não tem o
porquê de ficar preocupado ou estressado
agora. Tenha, neste momento, dedicação, determinação e disciplina.
São os “3 Ds” que carrego para tudo na vida.
O pensamento positivo
Leonardo Chucrute é protem poder. Acredite!
fessor de matemática, diVocê se dedicou e uma
retor geral e CEO de colégio e cursinho
vaga é sua.
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CARTA DO LEITOR

E o frio chegou
Eu duvidei da previsão do tempo. Esperava
que o frio não chegaria. Mas confesso que precisei
fechar todas as janelas de casa na noite de ontem
[terça-feira (1º)]. Menino, que friiiioooooooo!!!
Ainda bem que estava guardada aquela coberta
mais grossa para aguentar o frio da madrugada.
Fico pensando nas pessoas que precisaram passar
a noite sem um agasalho ou uma blusa de frio,
que foram obrigadas a morar na rua, nas beiradas
do Córrego Botafogo ou atrás da Catedral no Centro
de Goiânia porque a crise os fez perder a casa.
Cristiano Valente
Goiânia

CONTA PONTO

{

Isso está prejudicando
o País. Tem caminhão
nosso parado em
barreiras e tem matériaprima que não chega. Isso
é ruim para o País”
Vanderlan Cardoso (PSD), senador
da República e empresário, ao reclamar que caminhões que transportam mercadorias de suas empresas
estão parados em bloqueios ilegais
promovidos por apoiadores do presidente derrotado nas urnas e financiado por empresários bolsonaristas
que não aceitaram o resultado das
eleições no domingo (30/10), quando
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) foi eleito presidente da República. “Quantas eleições eu já
perdi? Em nenhuma delas eu fiquei
lá incentivando protestos. Para com
isso. É ruim”, criticou Vanderlan ao
comentar o assunto nesta quartafeira (2/11). Os cantores sertanejos
Gusttavo Lima e Leonardo também
foram prejudicados pelo movimento
golpista, que pede intervenção federal com Jair Bolsonaro (PL) no poder
e prisão de Lula, em decorrência das
barreiras ilegais em rodovias.

Quem será o ministro
da Agricultura do Lula?

Enem: Reta ﬁnal! E agora?
Leonardo Chucrute

OPiniãO

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro
(PL) fizeram na tarde desta quarta-feira (2)
mais uma manifestação ilegal no Jardim
Guanabara, em Goiânia. desde o último domingo (30/10), quando Bolsonaro saiu derrotado do segundo turno das eleições
presidenciais, seus apoiadores têm bloqueado rodovias em diversos estados do
País. Parte dos manifestantes afirma que
não reconhece a vitória do presidente
eleito, Luiz inácio Lula da Silva (Pt), e pede
intervenção federal com Bolsonaro no
poder. circula em grupos de Whatsapp que
uma parcela destas manifestações ocorre
em locais estratégicos para prejudicar certos setores da economia, como por exemplo o de aviação. “Ê ôôô vida de gado, povo
marcado ê, povo infeliz”, comentou o leitor.
Fabiano Silva

M

@ohoje
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e
empresários bolsonaristas fecharam mais
de dez vias em Goiás em protesto ilegal
contra a vitória de Luiz inácio Lula da Silva
(Pt) no segundo turno das eleições presidenciais. os bloqueios começaram ainda
na noite do domingo em alguns estados e
seguem sem previsão de término. “Vandalismo”, disse a leitora.
Gileusa Silva (@analeusa07)

N

@jornalohoje
as seções eleitorais de Goiânia apresentaram votação rápida e movimentação tranquila no segundo turno das eleições
presidenciais no domingo (30). na capital,
votaram o prefeito rogério cruz (republicanos) e Gracinha caiado, que esteve
acompanhada do governador ronaldo
caiado (união Brasil). “em Goiânia, cidade
majoritariamente bolsonarista, não vi
uma viatura da PrF na Br-153. Por que
será?”, indagou o leitor.
Bruno de Paula (@azturian)
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O saldo é o segundo melhor da história para o período

Balança comercial
registra superávit
de US$ 3,92
bilhões em
outubro
O bom desempenho da safra de grãos e a recuperação
das exportações de carne fizeram o superávit da balança
comercial dobrar em outubro. No mês passado, o país
exportou US$ 3,921 bilhões a mais do que importou –
alta de 90% em relação ao registrado em outubro do
ano passado, de US$ 2,064 bilhões. Esse é o terceiro
melhor resultado para o mês, só perdendo para outubro
de 2020 e de 2018.
De janeiro a outubro, a balança comercial acumula
superávit de US$ 51,64 bilhões. Isso representa 11,7%
a menos que o registrado nos mesmos meses do ano
passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor
da história para o período, perdendo apenas para os
dez primeiros meses de 2021, quando o superávit tinha
fechado em US$ 58,504 bilhões.
No mês passado, o Brasil vendeu US$ 27,299 bilhões
para o exterior e comprou US$ 23,378 bilhões. Tanto as
importações como as exportações bateram recorde em
outubro, desde o início da série histórica, em 1989. As
exportações subiram 27,1% em relação a outubro do
ano passado, pelo critério da média diária. As importações, no entanto, aumentaram em ritmo maior, 19,8%
na mesma comparação.
No caso das exportações, o recorde deve-se mais ao
aumento dos embarques do que dos preços internacionais
das mercadorias e do que do volume comercializado. No
mês passado, o volume de mercadorias exportadas subiu
em média 14,4% na comparação com outubro do ano
passado, enquanto os preços médios aumentaram 5,7%.
A valorização dos preços das mercadorias vendidas
para o exterior poderia ser maior não fosse a queda do
minério de ferro, cuja cotação caiu 33,9% na mesma
comparação, e por produtos semiacabados de ferro ou
de aço, cujo preço recuou 26%, por causa dos lockdown
na China, que reduziram a demanda internacional.
Nas importações, a quantidade comprada subiu
6,7%, refletindo a recuperação da economia, mas os
preços médios aumentaram em ritmo mais intenso:
11,1%. A alta dos preços foi puxada principalmente
por adubos, fertilizantes, petróleo, carvão mineral e
trigo, itens que ficaram mais caros após o início da
guerra entre Rússia e Ucrânia.

Setores

No setor agropecuário, o aumento do volume embarcado, provocado pela safra de grãos, pesou mais nas
exportações. O volume de mercadorias embarcadas
avançou 49,7% em outubro na comparação com o mesmo
mês de 2021, enquanto o preço médio subiu 24,3%. Na
indústria de transformação, a quantidade exportada
subiu 16,1%, com o preço médio aumentando 8,3%.
Na indústria extrativa, que engloba a exportação
de minérios e de petróleo, a quantidade exportada
caiu 8,4%, e os preços médios recuaram 15,4% em
relação a outubro do ano passado.
O petróleo bruto, que até o mês passado puxava
o aumento das exportações, ficou estável, com o volume exportado caindo 0,1% e os preços subindo
0,6%. Isso ocorre porque a cotação do petróleo começou a disparar no último trimestre do ano passado,
quando a economia global se reaqueceu com o
avanço da vacinação contra a covid-19.
Os produtos com maior destaque nas exportações
agropecuárias foram milho não moído, exceto milho
doce (468%), café não torrado (53,9%) e soja (52,5%) na
agropecuária. O destaque negativo foram produtos
hortícolas, cujas exportações caíram 27,9% de outubro
do ano passado a outubro deste ano.
Na indústria extrativa, os maiores crescimentos
foram registrados nas exportações de carvão mineral
não aglomerado (137.845%), outros minerais brutos
(138,2%) e minério de cobre e concentrados (22,2%).
Na indústria de transformação, as maiores altas ocorreram na carne bovina fresca (173,5%), nos açúcares e
melaços (90,6%), farelos de soja, farinhas de carnes e
de outros animais (69,1%).
Quanto às importações, os maiores aumentos foram
registrados nos seguintes produtos: látex e borracha
natural (37,6%), frutas e nozes (21,1%) e cevada não
moída (15,8%), na agropecuária; petróleo bruto (325,1%)
e fertilizantes (149,8%), na indústria extrativa; e combustíveis (22,6%), válvulas e tubos termiônicos (59,7%)
e compostos organo-inorgânicos (71,4%), na indústria
de transformação. (ABr)

Por trás dos (falsos) recordes do
Tesouro, rombo salta quase 81,3%
As receitas e o resultado primário em níveis históricos de alta neste ano, alardeados
como o “grande sucesso” na gestão do ministro dos paraísos fiscais, não resistem a
uma análise mais acurada. Em boa parte,
os feitos na área fiscal derivam de receitas
extraordinárias – não recorrentes, no jargão
dos economistas –, que dificilmente poderão
ser reeditadas daqui para frente. Parte desses
ganhos na arrecadação tem sido provida
pela política de extorsão virtual imposta às
estatais e aos bancos públicos, levados a
distribuir lucros e dividendos em ritmo acelerado, agravando seu desmonte e reduzindo
a capacidade de investimentos especialmente
nos setores de petróleo e energia elétrica.
Outra parcela dos aumentos de receitas,
a despeito de cortes na tributação de combustíveis, como tem se vangloriado o desgoverno agora derrotado nas urnas, tem
como origem a valorização nos preços internacionais das commodities (grãos e minérios), observada a partir da segunda
metade do ano passado, que ajudaram a
engordar os ganhos de arrecadação em
setores dedicados à exploração de bens
minerais. A tendência de alta nos mercados
futuros de commodities parece sofrer alguma reversão neste momento, com queda
para alguns produtos, movimento agravado
pelos indícios de desaquecimento da economia global e pelos temores de uma recessão mundial em 2023.
Uma terceira contribuição, igualmente
relevante, veio de concessões de ativos públicos ao setor privado, outra face da política de desmonte do Estado brasileiro. Por
definição, neste caso, são receitas que não
se repetirão mais adiante, trazendo efeito

único para o caixa do Tesouro Nacional e
limitado no tempo. Feitos os devidos ajustes,
excluídas as receitas não recorrentes e os
gastos com a pandemia, num período de
12 meses terminado em setembro, o rombo
do governo central saltaria de R$ 79,849
bilhões para R$ 144,739 bilhões entre 2021
e 2022, crescendo nada menos do que
81,27% como se verá adiante.

Desmascarando o recorde

Em setembro, praticamente todo o ganho
alcançado pelas receitas totais do governo
central, entidade que reúne as contas do
Tesouro Nacional, da Previdência e do Banco Central (BC), pode ser explicado pelo
desempenho daquelas três categorias, incluídas entre as receitas não administradas
pela Receita Federal do Brasil (RFB). A valores atualizados até aquele mês pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a receita total subiu
de R$ 162,697 bilhões em setembro do ano
passado para quase R$ 177,757 bilhões no
mesmo mês deste ano, subindo praticamente R$ 15,060 bilhões (9,3% a mais). Somadas, as receitas com dividendos, concessões e na exploração de recursos naturais saltaram de R$ 6,172 bilhões para
21,162 bilhões, num acréscimo de R$ 14,990
bilhões (alta de 242,87%). A contribuição
para o ganho geral no lado das receitas
atingiu nada menos do que 99,54%. Descontados esses valores, a receita total restante não teria saído do lugar, variando
de R$ 156,525 bilhões para R$ 156,595 bilhões, quer dizer, uma oscilação de 0,04%
em termos reais (descontada a inflação).

BALANÇO
t

2 Os números da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) mostram que o forte
crescimento das receitas ajudou a compensar com folga
o avanço das despesas, deixando uma sobra em caixa
para o pagamento de juros
e amortizações aos verdadeiros donos da dívida pública brasileira – grandes
corporações financeiras, conglomerados econômicos e
rentistas em geral, famílias
de alta renda que reforçam
seu patrimônio apostando
no cassino dos juros altos.
2 Nos dados oficiais, o superávit primário (receitas menos despesas, com exclusão
dos gastos com juros) teria
saltado de meros R$ 632,402
milhões em setembro do ano
passado para pouco mais de
R$ 10,954 bilhões em igual
mês deste ano, a valores atualizados com base no IPCA.
Um ganho supostamente de
R$ 10,322 bilhões. Para o leitor
mais atento, parece claro que
o aumento apresentado pelas

receitas não recorrentes, em
números absolutos,supera a
variação registrada pelo saldo
primário, num indicativo de
que o “ganho” registrado terá
vida curta e não deverá se
sustentar daqui para frente.
2 Excluídas as receitas de
concessões, dividendos e da
exploração de recursos minerais, assim como as despesas geradas pela abertura
de créditos extraordinários
destinados ao combate à pandemia, o superávit primário
de quase R$ 8,606 bilhões
anotado em setembro do ano
passado teria se transformado em um déficit muito próximo de R$ 3,915 bilhões no
mesmo mês deste ano.
2 No acumulado entre janeiro e setembro, igualmente
a valores de setembro deste
ano, a receita total avançou
de R$ 1,520 trilhão para o
recorde de aproximadamente R$ 1,732 trilhão, crescendo
13,9% (ou R$ 211,721 bilhões
a mais). Somadas, as receitas
de concessões e permissões,

lucros e dividendos e aquelas
provenientes da exploração
de bens minerais cresceram
118,53%, passando de R$
101,111 bilhões para R$
220,957 bilhões, em dados
arredondados, o que correspondeu a um ganho aproximado de R$ 119,846 bilhões.
Portanto, em torno de 56,6%
do aumento nas receitas totais saíram de três categorias
de receitas não administradas pela RFB.
2 Excluídas as receitas não
recorrentes e os gastos com a
pandemia, o saldo primário
teria caído de R$ 195,753 bilhões para pouco menos de
R$ 180,820 bilhões na comparação entre aqueles dois
períodos, num recuo de 7,63%.
Os dados do Tesouro, sem os
ajustes feitos pela coluna, mostram uma mudança nos sinais
do resultado primário, saindo
de um déficit próximo a R$
88,546 bilhões no ano passado,
até setembro, para superávit
de R$ 35,957 bilhões. (Especial
para O Hoje)

Bloqueio em estradas reduz
em 17% movimento na Ceagesp
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp) registrou queda de 17% nos veículos que
chegaram na segunda-feira
(1º) ao terminal da capital
paulista, na Vila Leopoldina.
Segundo a empresa, entre
a meia-noite e 10h entraram
no entreposto 4,4 mil veículos,
enquanto na terça-feira da
semana passada, no mesmo
espaço de tempo, foram recebidos 5,2 mil veículos.
A Ceagesp atribui a queda
do movimento, em parte, aos
bloqueios nas estradas. Desde
a noite de domingo (30), caminhoneiros têm interrompi-

do o tráfego em rodovias do
país em protesto contra o resultado das eleições para a
Presidência da República.
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, na
noite de ontem (31), que a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e as polícias militares
“tomem todas as medidas necessárias e suficientes” para
a “imediata desobstrução de
todas as vias públicas que,
ilicitamente, estejam com seu
trânsito interrompido”.
A decisão atendeu a pedido da Confederação Nacional
do Transporte (CNT), que alegou, inclusive, risco de desa-

bastecimento em algumas cadeias industriais.
Apesar da redução no movimento, o Ceagesp descartou
a possibilidade de falta de
mercadorias e alimentos. No
entanto, a feira de flores de
hoje, que deveria ter um grande movimento por conta da
proximidade do feriado do
Dia de Finados, foi afetada
pelos bloqueios.
Para normalizar a situação
no entreposto, foi liberada a
entrada de caminhões para
carga e descarga no terminal
24 horas por dia. Normalmente, o horário limite é até
as 18h. (ABr)
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Partidos veem fusão como
aumento de representatividade
Câmara Federal

Com o objetivo de
superar a cláusula
de desempenho,
legendas se
unificam pelo País.
No último mês,
Solidariedade e
Pros se fundiram,
bem como o PTB e
o Patriota. Outras
siglas discutem a
possibilidade na
tentativa de
aumentar a
bancada na Casa
Francisco Costa
Com o objetivo de superar
a cláusula de desempenho,
partidos se fundem pelo País.
No último mês, Solidariedade
e Pros se uniram, bem como
o PTB e o Patriota.
Ao todo, foram 21 deputados eleitos que estão em partidos que não alcançaram os
requisitos para chegar a cláusula de barreira, como também
é chamada – esta pode ser por
porcentagem de representação
pelo País ou por número de
eleitos, em ambos os casos na
Câmara Federal. Os parlamentares são das seguintes siglas:
Patriota (4) e PTB (1), Solidariedade (4) e Pros (3), além de
PSC (6) e Novo (3).
A fusão do PTB e do Patriota foi confirmada, à época,
pelo próprio presidente estadual petebista, Eduardo Macedo. Segundo ele, a nova sigla se chamará Mais Brasil e
terá o número 25. A união
foi formalizada no fim do último mês e o próximo passo
é o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“A ata da convenção será
protocolada no TSE e possui
um prazo médio de 2 a 3 meses
para homologar”, explica. Em
relação a estar na base ou oposição em Goiás – PTB é aliado

Ao todo, foram 21
deputados eleitos
que estão em
partidos que não
alcançaram os
requisitos para
chegar à cláusula de
barreira

claro, é assegurar o direito ao
fundo partidário e às propagandas de rádio e TV. Nota assinada pelo goiano Eurípedes
Júnior, presidente do Pros, e
pelo líder do Solidadirade, o
deputado federal Paulinho da
Força, afirma que “a junção
proporcionará um partido forte em todo o Brasil, capaz de
agregar forças políticas que
comunguem dos princípios democráticos e cuidado social”.

Cláusula de barreira

do governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), enquanto o Patriota de Jorcelino Braga e Gustavo Mendanha está na oposição –, ele diz que os diálogos
regionais ainda irão ocorrer.
O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha, ainda deve definir se permanece ou não na legenda.
Vale citar, como o Patriota elegeu mais nomes na Câmara
Federal, uma das exigências
é que os ex-deputados federais
Roberto Jefferson, Cristiane
Brasil e Eduardo Cunha não
façam parte da nova sigla.
O Solidariedade e o Pros,
por sua vez, oficializaram no
último dia 17 a fusão. O intuito,

Neste ano, 23 siglas conseguiram assentos na Câmara
Federal. Contudo, do montante,
somente 13 partidos conseguiram alcançar a cláusula de
desempenho (ou de barreira),
ou seja, alcançaram os requisitos para garantir o Fundo
Partidário e o tempo de TV.
Há, ainda, outra questão.
Enquanto 13 cumprem a cláusula, 4 só a alcançaram porque
estão federados. 6, como já citado, não cumprem, mas conseguiram eleger deputados; e
nove não chegaram a Câmara
Federal. Ou seja, dos 32 partidos no País, 15 não terão acesso aos recursos públicos.
A cláusula de barreira,
conforme legislação, afirma

que os partidos precisam ter,
pelo menos, 2% dos votos
válidos nacionais para a Câmara dos Deputados, distribuídos em, pelo menos, nove
estados e no Distrito Federal.
É isso, ou eleger 11 deputados federais em um terço
dos Estados (e DF).
As federações se enquadram neste requisito. Contudo, precisam atuar como uma
única sigla. A federação PT,
PV e PCdoB, por exemplo,
teve 80 representantes eleitos.
A do PSDB e Cidadania, 18;
enquanto a do PSOL e Rede,
14. Os demais partidos que
cumpriram a “meta” de congressistas foram: PL (99),
União Brasil (59), PP (47), PSD
(42), MDB (42), Republicanos
(41), PDT (17), PSB (14), Podemos (12) e Avante (7) – por
causa da regra dos 2%.

Possibilidade

Vale destacar, existe a possibilidade de fusão de outras
legendas pelo País. O MDB
pode se unir com outras três
siglas, conforme apontou coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, em meados de outubro. Os partidos seriam: Podemos, PSDB e Cidadania.

O PSDB e Cidadania já discutem a possibilidade de
união. Os tucanos tiveram
um desempenho muito abaixo do esperado neste ano,
com 13 deputados federais
eleitos – sendo uma delas, a
goiana Lêda Borges, atualmente deputada estadual.
O Cidadania, por sua vez,
garantiu 5 cadeiras. Presidente estadual da sigla, Gilvane
Felipe disse que este número
estava dentro do esperado.
Sobre o PSDB, ele diz que a
legenda tem perdido espaço
nos últimos anos.
Gilvane é favorável à fusão
(com o PSDB). Ele também
confirma a possibilidade de
discussões que alcancem o
MDB. “É preciso uma alternativa de centro ou centroesquerda.” Em relação ao
PSDB e Cidadania, as conversas são tocadas pelos presidentes Bruno Araújo (PSDB)
e Roberto Freire (Cidadania).
Destaca-se, uma junção
desses quatro partidos criaria
uma bancada de 72 deputados federais na Câmara. Além
dos 18 nomes do Cidadania e
PSDB, o MDB elegeu 42 parlamentares e o Podemos 12.
(Especial para O Hoje)

“ONDE SE PASSA FÉRIAS”

Diretora do Flamengo é acusada de xenofobia
A diretora do Flamengo,
Angela Machado está sendo
acusada de xenofobia após o
resultado das eleições no último domingo (30). A esposa de
Rodolfo Landim, presidente do
clube, realizou postagens críticas à região em que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) recebeu grande votação
na disputa política.
Na ocasião, a mulher fechou
o seu perfil no Instagram e postou uma imagem que estava
escrita a seguinte frase: “Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias,
bora trabalhar porque se o gado
morrer o carrapato passa fome”.
A publicação xenofóbica chamou atenção nas redes sociais,
gerando revolta nos internautas
que fizeram tweets criticando
a atitude da diretora de responsabilidade social do time. Diversos esporte clubes mostraram solidariedade ao ataque
contra o Nordeste e repudiaram
a publicação de Machado.
Anteriormente, Angela ha-

Reprodução Instagram

A esposa de Rodolfo
Landim, presidente
do clube, escreveu
postagens críticas à
região em que o
candidato Luiz
Inácio Lula da Silva
recebeu grande
votação na disputa
do segundo turno

via feito postagens ao lado do
jogador Rodinei, dentro do gramado em Guayaquil, depois
do Flamengo garantir a conquista na Libertadores deste
ano. Com isso, ela fez uma
pose com o sinal 22, número

do presidente nas eleições.
“Vencemos uma. Falta a outra”,
escreveu na legenda da foto.
A diretora não escondeu
seu apoio ao presidente Jair
Messias Bolsonaro (PL) e fez
divulgações da campanha do

atual presidente. Além dela,
diversos dirigentes do Flamengo posaram uniformizados
com a camisa do clube e fazendo referência ao parlamentar. Dentre eles, Luiz Eduardo
Baptista, Bap (presidente do

Conselho de Administração),
Gustavo Oliveira (vice de comunicação), Rodolfo Landim
(presidente), Rodrigo Dunshee
(vice geral) e Reinaldo Belotti
(CEO). (Victória Vieira, especial para O Hoje)
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Empregos em alta

Em setembro foram criadas mais de 278
mil novas vagas de emprego no Brasil, em especial nas micro e pequenas empresas – responsáveis por 192 mil vagas, segundo análise
de dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados. Elas correspondem a 69,2%
do total de contratações. No acumulado de
2022, o Brasil supera a marca de 2,1 milhões
de empregos gerados.

Grupo diz não reconhecer derrota e pede intervenção militar

Apoiadores de
Bolsonaro fazem
manifestação
em Goiânia
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram
na tarde de quarta-feira (2) uma manifestação no
Jardim Guanabara, em Goiânia. Desde o último domingo
(30), quando Bolsonarosaiu derrotado do segundo turno
das eleições presidenciais, seus apoiadores se manifestam em diversos Estados do País.
Parte dos manifestantes não reconhece a vitória do
presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pede
intervenção militar. Circula em grupos de WhatsApp
que uma parcela destas manifestações ocorrem em
locais estratégicos para prejudicar certos setores da
economia, como por exemplo o de aviação.
Os apoiadores do presidente também bloqueiam rodovias em todo o País. Porém, desde que o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes,
determinou que as manifestações são ilegais, o movimento
vem perdendo força. Após a determinação, as polícias
Militar e Rodoviária Federal tem adotado ações para
cessar as manifestações e liberar os bloqueios.
O último levantamento da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), divulgado no fim da manhã da última quarta,
aponta que 631 ações de interdição ou bloqueios em
estradas federais foram desfeitas no País. Os manifestantes incitam um golpe contra o resultado das eleições
para a Presidência da República.
A PRF informou que os bloqueios são interrupções
totais das vias, enquanto as interdições mantêm o fluxo
parcialmente impedido. Segundo o balanço, 15 Estados
registram ações, sendo que 98 pontos estão interditados
e há 52 barreiras de bloqueio. Santa Catarina é o Estado
com mais bloqueios (36), seguido pelo Paraná (10) e pelo
Rio Grande do Sul (3). As interdições ocorrem em maior
número em Mato Grosso (30), Pará (17), Rondônia (12) e
Paraná (10). (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Mesários

Gestão Alckmin, Lula rei
O presidente da República será
Lula da Silva (PT), em seu 3º mandato,
mas quem vai tocar o dia a dia do Governo será Geraldo Alckmin (PSB). A
“mão na massa” desta vez caberá ao
vice, incumbido pelo futuro chefe da
nação de segurar a administração da
gestão. Tanto será que Lula já elencou
Alckmin para comandar a transição
de Governo. O petista quer viajar o
Brasil em nova caravana, como já fez
quando assumiu o 1º mandato em
2003, e trabalhar os programas sociais
para erradicar a fome. Vai rodar o
mundo, também, para tentar limpar
sua biografia após os processos judiciais e levar o discurso de que o Brasil
vai atuar forte para preservar o meio
ambiente, a despeito do crescimento
do agronegócio e da mineração que
impulsionam as exportações.

Lula & Camarão

O presidente eleito Lula da Silva
(PT) e a futura primeira-dama Rosângela (Janja) estão curtindo uma bela
praia deserta no sul da Bahia. O casal
chegou de jatinho no aeroporto do
condomínio Terravista, em Trancoso,
e seguiu de carro até a Ponta do Camarão, praia do vilarejo de Caraíva,
distrito de Porto Seguro. Estão hospedados na casa de um político aliado.
Há uma breve agenda do casal fora
da propriedade para visitar amigos.

A Justiça Eleitoral tem um desafio para as
eleições municipais de 2026. Cartórios eleitorais
têm registrado forte demanda para descadastramento de voluntários para mesários. Hoje,
o Brasil conta com quase 1,8 milhão de mesários
nomeados, que atuaram nas seções eleitorais
desde dia 2 de outubro. Desse total, 48% (praticamente metade) apenas são voluntários, o
que deixa a perspectiva mais desafiadora.

Turbulência na ilha

A ANAC avisou com antecedência às companhias aéreas que operam no aeroporto de
Fernando de Noronha da proibição do pouso
de aviões a jato a partir de 12 de outubro,
para reforma da pista. GOL e Azul não atentaram para isso a tempo – o que causou a retenção de muitos passageiros no arquipélago.
As empresas não têm aviões turbo-hélices
para redirecionar de outras rotas sem atrapalhar suas malhas. Centenas ficaram mais
dias na ilha, com gastos extras de alimentação
e hospedagem caras. Só dias atrás a situação
se normalizou com aviões ATRs das empresas
na pista. Na Azul, moradores passaram a ter
três assentos em cada um dos seis voos diários, como prioridade.

Guinada à direita

Lula da Silva terá um grande desafio junto
ao Congresso Nacional a partir de janeiro. O
perfil da nova Legislatura, na Câmara dos Deputados e no Senado, embora não dominantemente bolsonarista, é de centro-direita em sua
grande maioria. A esquerda elegeu 124 deputados (incluindo a federação encabeçada pelo
PT, com 79). Outros 235 são do “centrão” com
perfil mais conservador. E o restante (154 deputados) orbita entre o centro e a direita. Dos
senadores, dois terços são da centro-direita.
(Especial para O Hoje)

Presidente pede que manifestantes
desobstruam todas as rodovias

Fabio Rodrigues-Pozzebom / ABr

"É preciso
respeitar o
direito de ir e vir
das pessoas”,
disse Bolsonaro
em vídeo
O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira
(2) que os manifestantes desobstruam as rodovias federais. Em vídeo divulgado nas
redes sociais, o presidente
afirma que “é preciso respeitar o direito de ir e vir das
pessoas” e que os protestos
em rodovias prejudicam a
economia do País.
“Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos,
as manifestações, são bemvindos, fazem parte do jogo
democrático. Ao longo dos
anos, muito disso foi feito
pelo Brasil, na Esplanada, em
Copacabana, na Paulista”, declarou Bolsonaro
Em seguida, o presidente da
República, que terminou o segundo turno sem conquistar a
reeleição, criticou os bloqueios
em rodovias. “Mas tem algo
que não é legal: o fechamento
de rodovias pelo Brasil prejudica
o direito de ir e vir das pessoas,
está lá na Constituição.”

Presidente diz que “é preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas” e que os protestos em rodovias prejudicam a economia do País
Bolsonaro fez um apelo
aos apoiadores que insistem
em fechar trechos de rodovia
desde a noite de domingo
(30/10): “Desobstruam as rodovias, isso não faz parte das

manifestações legítimas”.
De acordo com recente balanço da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), o Brasil tem
16 estados com rodovias interditadas. No levantamento

do fim da manhã, eram 15 e,
em seguida, o total subiu para
17. Tocantins, que não tinha
ações pela manhã, registra
quatro interdições.
Os manifestantes não acei-

tam o resultado das eleições
presidenciais. O segundo turno
foi realizado no último domingo e teve como vencedor
o candidato Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). (ABr)
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No olho do Furacão
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Fora de casa, Goiás
é derrotado pelo
Athletico
Paranaense
Breno Modesto
O Goiás está matematicamente garantido na próxima
edição do Campeonato Brasileiro. A manutenção do time
comandado pelo técnico Jair
Ventura veio mesmo com derrota. Fora de casa, o Esmeraldino perdeu para o Athletico
Paranaense por 3 a 2. David
Terans, duas vezes, e Alex Santana marcaram os gols do
triunfo do Furacão. Yan Souto
e Pedro Raul descontaram para
a equipe goiana.
Com o resultado, o Goiás
perde uma posição na tabela
de classificação e se mantém
com os mesmos 43 pontos
que iniciou a rodada. O próximo compromisso do clube
alviverde na competição nacional será no próximo sábado (5), quando receberá o
Juventude, às 19h, no Estádio
Hailé Pinheiro.

O jogo

O confronto entre Athletico-PR e Goiás começou a mil
por hora. Logo na primeira
chegada da partida, aos dois
minutos, Yan Souto derrubou
Vitor Roque dentro da grande
área. No campo, o árbitro
Leandro Pedro Vuaden mandou seguir. Mas, após consulta
ao VAR, a penalidade máxima
foi marcada. O uruguaio Da-

vid Terans foi para a batida
e mandou no canto direito
de Tadeu, que pulou para o
outro lado e não evitou o tento paranaense.
O Furacão seguiu pressionando e não demorou para

marcar o segundo. Na marca
de 12 minutos, Vitinho tocou
para Vitor Roque, que, dentro
da área, driblou a marcação
alviverde e devolveu para o
camisa 11. Pressionado pela
defesa esmeraldina, o ata-

cante tocou para Alex Santana, na entrada da área. Com
um chute colocado, o meia
mandou no cantinho de Tadeu e ampliou o marcador
na Arena da Baixada.
Antes dos 30, saiu o ter-

FICHA técnica
Athletico-PR 3x2 Goiás
Data: 2 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: arena da Baixada, em curitiba (Pr). Gols: david
terans (5’/1t e 28’/1t) e alex Santana (12’/1t) - caP; Yan Souto (39’/1t) e Pedro raul (5’/2t) - Goi. Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (rS). Assistentes: Guilherme dias camilo (Fifa/MG) e tiago augusto Kappes diel (rS). VAR: daiane caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)
Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro henrique,
thiago heleno e Pedrinho; Fernandinho (erick),
alex Santana (Léo cittadini) e Vitor Bueno (canobbio); david terans (hugo Moura), Vitinho
(abner Vinícius) e Vitor roque.
Técnico: Paulo turra

Goiás: tadeu; Yan Souto, caetano (hugo) e reynaldo; diego, auremir (nicolas), caio Vinícius
(Luan dias) e dadá Belmonte (Maguinho); apodi
(Marquinhos Gabriel), Pedro raul e Vinícius.
Técnico: Jair Ventura

Na Arena da
Baixada, o Goiás
foi derrotado
pelo Athletico
Paranaense pelo
placar de 3 a 2

ceiro. Aos 28 minutos, Fernandinho, da intermediária,
fez um longo lançamento para
a área. A bola viajou até o segundo pau e encontrou Terans, livre de marcação. De
cabeça, o camisa 20 mandou
no canto direito de Tadeu.
Pouco tempo depois, veio
o primeiro do Goiás. Na marca
de 39 minutos, Dadá Belmonte,
em cobrança de escanteio, colocou na cabeça do zagueiro
Yan Souto, que desviou e mandou no cantinho esquerdo do
goleiro Bento.
No começo da segunda etapa, o Esmeraldino encostou no
placar. Aos cinco minutos, Bento escorregou na saída de bola,
Marquinhos Gabriel aproveitou o vacilo do arqueiro do
Athletico e tocou para Pedro
Raul, que mandou para o fundo das redes rubro-negras, diminuindo a desvantagem.
No finalzinho, Vitor Roque
ainda teve duas chances para
fazer mais um. Na marca de
34 minutos, o atacante aproveitou um cruzamento e mandou no travessão. No rebote,
ele ainda colocou Tadeu para
trabalhar. Mas o resultado em
Curitiba acabou sendo mesmo
o 3 a 2. (Especial para O Hoje)
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Afonso Cardoso

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Santos por 3 a 2

Ficou complicado

Breno Modesto
A situação do Atlético Goianiense na Série A do Campeonato Brasileiro ficou ainda
mais complicada. Em jogo válido pela 35ª rodada da competição nacional, o time comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza foi derrotado
pelo Santos, ontem à noite.
No Estádio Antônio Accioly, o
Peixe derrotou o Dragão, de
virada, por 3 a 2.
Marcos Leonardo, Lucas
Braga e Lucas Barbosa fizeram
os gols que deram os três pontos à equipe paulista. Churín
e Luiz Fernando foram às redes
pelo Rubro-Negro. Com o resultado, o Atlético Goianiense
permanece na décima oitava
colocação, com 33 pontos conquistados. Agora, com quatro
pontos a menos que o primeiro
clube fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá.

O jogo

Precisando da vitória
para não se complicar no

De virada, Atlético-GO é derrotado pelo Santos e vê
situação no Brasileiro ficar mais complicada
Brasileirão, o Atlético Goianiense começou pressionando o Santos. Com três minutos de jogo, o volante Baralhas teve a primeira oportunidade da noite. Após escanteio cobrado por Wellington Rato, o camisa 5 desviou
de cabeça e colocou o goleiro
João Paulo para trabalhar.

Mas quem sairia na frente seria o Peixe. Na marca
de 18 minutos, Nathan tocou
para ngelo, que recebeu,
ajeitou e cruzou, na medida,
para Marcos Leonardo, que
se livrou da marcação atleticana e, de cabeça, desviou para o fundo das redes de Renan, fazendo 1 a

0 para os paulistas.
O Rubro-Negro conseguiu reagir rápido e empatou pouco depois. Na marca
de 28 minutos, Shaylon cruzou na área, Churín desviou
e Baralhas ficou com a sobra. O volante devolveu
para o camisa 9, que encheu
o pé e deixou tudo igual no

FICHA técnica
Atlético-GO 2x3 Santos
Data: 2 de novembro de 2022. Horário: 19h. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (Go). Gols:
churín (28’/1t) e Luiz Fernando (38’/1t) - acG; Marcos Leonardo (18’/1t), Lucas Braga (6’/2t) e Lucas
Barbosa (48’/2t) - San. Árbitro: anderson daronco (Fifa/rS). Assistentes: rafael da Silva alves
(Fifa/rS) e Michael Stanislau (rS). VAR: rodrigo d’alonso Ferreira (Sc)
Atlético-GO: renan; dudu (Lucas Lima), Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Marlon
Freitas, Gabriel Baralhas (Kelvin) e Wellington
rato; Shaylon ( Jorginho), churín e Luiz Fernando (Léo Pereira).
Técnico: eduardo Souza

Santos: João Paulo; nathan (Vinícius Balieiro),
eduardo Bauermann, alex (Luiz Felipe) e Felipe
Jonatan; camacho, carlos Sánchez (Vinícius zanocelo) e carabajal (Sandry); ngelo (Lucas Barbosa), Lucas Braga e Marcos Leonardo.
Técnico: orlando ribeiro

Antônio Accioly. A virada
atleticana veio 10 minutos
depois. Após um cruzamento rasteiro de Jefferson, João
Paulo falhou e a bola sobrou
limpa para Luiz Fernando,
que só teve o trabalho de
mandar para o gol.
Na etapa final, uma falha
de Wanderson, logo no início,
acabou resultando no empate
do Santos. Ao tentar dar um
chutão para frente, o zagueiro acabou chutando em ngelo. A sobra acabou ficando
com Lucas Braga, que, de fora
da área, encheu o pé e mandou no cantinho de Renan.
No finalzinho, o Atlético
Goianiense pressionava e
buscava o gol da vitória. Mas
quem acabou marcando foi
o Peixe. Depois de receber
um longo lançamento de Camacho, Marcos Leonardo
partiu em disparada e, ao se
aproximar do gol, tocou para
Lucas Barbosa, que não desperdiçou e sacramentou a
derrota do Dragão. (Especial
para o Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2022

CIDADES

n

9

Nesse intervalo, a modalidade que fica permitida é da pesca esportiva, denominada como “pesque e solta”, e a pesca para subsistência

Piracema entra em vigor e proíbe
pesca até fevereiro de 2023
Semad tem mapeados os principais pontos da atividade no Estado
Alexandre Paes
Desde o dia 1º de novembro iniciou-se em todo estado
de Goiás o período de defeso,
mais conhecido como Piracema. Regulamentado por meio
da Instrução Normativa (IN)
02/2020, ficam proibidas as
atividades pesqueiras, em todas as bacias hidrográficas
goianas, até o dia 28 de fevereiro de 2023.
É nesse período que ocorre
a produção de hormônios
para que seus órgãos reprodutores (ovários, testículos e
gônadas) se desenvolvam e
os gametas amadureçam, o
que é necessário para que
seu ciclo de vida se complete.
Por isso a população de diversas espécies pode ser afetada, de forma direta e indireta, caso a piracema seja interrompida antes das fêmeas
realizarem a desova e os machos fertilizarem os ovos.
A titular da Semad, secretária Andréa Vulcanis alerta
que durante os próximos quatro meses segue vedada a pesca nas seguintes modalidades:
amadora, subaquática, ornamental e pesca artesanal. Nesse intervalo a modalidade permitida é a pesca esportiva, denominada “pesque e solta”.
“Nossas equipes de fiscalização estão atuando fortemente para que as espécies
nativas sejam preservadas. É
importante que todos nós tenhamos essa consciência ambiental. A Piracema é o período em que os peixes se reproduzem, e para garantir
que não sejam extintos é necessário que a pesca seja interrompida”, afirma Andréa.
Ainda de acordo com a secretária, além da pesca esportiva, para a população ribeirinha a pesca de subsistência também segue permitida durante a Piracema. Contudo, com finalidade de consumo próprio ou escambo,
sem fins lucrativos, desembarcado ou em barco a remo,
sendo proibido o transporte
e a comercialização.
Segundo prescrito na Instrução Normativa (IN)
02/2020, é permitido o transporte de espécies exóticas que

não pertencem à fauna do
Bioma Cerrado, a exemplo de
peixes de criatórios, que precisam estar devidamente regulamentados pelo órgão licenciador, ou seja, a Semad.

Fiscalização

Conforme esclarece o superintendente de Proteção
Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável da Semad, Robson
Disarz, neste período de defeso, essencial para a reprodução das espécies de peixes,
a fiscalização é intensificada
em Goiás. “A Secretaria conta
o mapeamento dos principais
pontos de pesca no Estado,

localidades em que as ações
fiscalizatórias serão concentradas”, pontua o superintendente ao frisar que além da
Semad, esse trabalho também
será desenvolvido pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado de Goiás.
Para a emissão da licença
o desportista deve acessar o
site
do
Expresso:
https://www.go.gov.br/servicos/servico/obter-licenca-depesca e seguir todos os procedimentos. Importante ressaltar que durante a atividade
esportiva o titular deve portar a autorização e documento oficial com foto

Cota Zero até 2026

Para garantir a manutenção das espécies em 2020 o
Governo de Goiás, por meio
da Semad, publicou a Instrução Normativa 02/2020, que
fixou o período de defeso no
Estado de Goiás e instituiu a
política de cota zero até 06
de maio de 2026. “É um texto
que assegura o ciclo natural
de reprodução da vida aquática nos nossos rios, que são
fonte de alimento e renda
para milhares de goianos,
além de garantir um ambiente turístico sustentável”, afirma a secretária Andréa Vulcanis. (Especial para O Hoje)

o que é proibido
O que é prOibidO:

O que é permitidO:

2 Captura, transporte e armazenamento
de espécies nativas, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de aquariofilia;

2 Competições de pesca realizadas em reservatórios, visando a
captura de espécies não nativas (alóctones e exóticas) e híbridos;

2 realização de competições de pesca, tais
como: torneios, campeonatos e gincanas;

2 pesca desembarcada em rios e reservatórios, utilizando linha
de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha, apenas de espécies
não nativas, sem limite de captura para pescador profissional e 10
kg + 1 exemplar para pescador amador;

2 uso de trapiche ou plataforma flutuante
de qualquer natureza;

2 em reservatórios é permitida a pesca embarcada, com os
mesmos petrechos citados acima.

2 pesca subaquática.

Fonte: Semad

Piracema é o
período em
que grandes
cardumes
migram,
subindo os
cursos dos
rios, em
direção a suas
nascentes em
seu período de
reprodução
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CPP de Aparecida deve ter unidade
de saúde para atender internos
Em reunião
realizada no início
da semana, ficou
confirmado o
aumento do
repasse para a área
médica voltada
para os detentos
Sabrina Vilela
Representantes das Secretarias Estadual e Municipal de
Saúde de Aparecida de Goiânia
estiveram presentes em reunião realizada pelo Ministério
Público no início da semana
para tratar melhorias nos serviços de saúde prestados aos
internos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.
Ficou definido que novas
sete equipes médicas serão
formadas. Elas serão integradas por seis clínicos gerais,
três psiquiatras, sete psicólogos, três dentistas, três auxiliares de odontologia, sete enfermeiros, sete técnicos de
enfermagem e sete assistentes
sociais, que deverão ser aumentadas no final de 2022.
Outra mudança aprovada
foi o aumento do repasse para
a saúde dos detentos da CPP
que atualmente é de R$300 mil
reais mensais. Promotor em
substituição na 25ª Promotoria
de Justiça, Fernando Krebs, explica que esse valor é insuficiente para a demanda.

Aumento de repasse

"O repasse hoje é de R$300
mil reais mensais, mas a Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia gasta R$ 398
mil só de pessoal e mais R$
25mil com medicamentos. No
entanto, o valor pago por dia
para os prestadores de serviços médicos não está sendo
suficiente para atrair interessados para ocupar essas vagas
de trabalho que existem no
complexo regional".

Krebs afirma ainda que o
problema será resolvido em
curto prazo, com a expectativa
de no máximo até o mês de
dezembro. "De modo definitivo o que a diretoria de Administração penitenciária pretende construir uma unidade
de saúde dentro do complexo
prisional", detalha. O promotor detalha que seria uma unidade ampliada e não uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
tradicional, contaria também
com psicologia e psiquiatria
porque é uma demanda grande da população carcerária.
O Complexo Prisional de
Aparecida detém 53% da população carcerária entre todo
estado, ele é o maior complexo
de Goiás, tem a maior quantidade de presídios e maior
quantidade de presos, conforme afirma Krebs. Para ele, com
esta construção da unidade
prisional, a unidade de saúde,
serão resolvidos definitivamente o problema e isso vai demorar um tempo e recursos.
A expectativa é que o gasto

Repasse para saúde
dos detentos da
CPP foi aumentado
pela insuﬁciência
para cobrir a
demanda no
presídio

seja de R$5 milhões de reais.
"A gente espera que isso
possa ser viabilizado no ano
que vem, nós ainda estamos
na fase de projetos iniciais tinha arquitetura e portanto ainda não se desencadeou o processo de licitação para construção dessa unidade de saúde
no sistema prisional", conclui.
A reunião contou com a
presença do secretário estadual de Saúde, Sandro Rogério Rodrigues Batista, do secretário de Saúde de Aparecida de Goiânia, Alessandro

Magalhães, e do diretor adjunto da Administração Penitenciária de Goiás, Firmino
José Alves, de acordo com a
divulgação do MPGO.
Participaram também o titular da 4ª PJ de Aparecida
de Goiânia, Reuder Cavalcante Motta; o defensor público
Marco Túlio Félix Rosa; a defensora pública Laura Silveira, além da superintendente
de Reintegração Social e Cidadania, Leoni Di Ramos Caiado Neto; o diretor-geral de
Administração penitenciária;
Josimar Pires Nicolau do Nascimento e o gerente de Assistência Biopsicossocial da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP),
Sandro de Souza e Silva.

Melhorias no
sistema prisional

O promotor de Justiça Fernando Aurvalle Krebs, atual
responsável pela 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia,
sugeriu melhorias ao sistema
do Complexo Prisional de Apa-

recida de Goiânia. Isso porque
Krebs finalizou o relatório de
inspeção do local, cuja vistoria
presencial foi realizada em
24 de janeiro de 2022.
No documento, o promotor
detalhou a situação das seis
unidades que compõem o
complexo – Núcleo de Custódia, Presídio Feminino Consuelo Nasser, Penitenciária
Odenir Guimarães (POG), Centro de Triagem, Casa de Prisão
Provisória (CPP) e Semiaberto
– e apresenta sugestões de
melhorias para o sistema.
Dentre as sugestões e recomendações de melhorias do
promotor, estão medidas como:
aumento do tempo de banho
de sol, com oferta de atividades
físicas e esportivas, além da
assistência psicológica; ampliar
as vagas de trabalho para os
detentos; aumento do número
de policiais penais; mesclar os
plantões com policiais penais
concursados e temporários, de
forma a não escalar plantões
somente com temporários. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Na semana de 23 a 29 de outubro, o combustível teve alta registrada de 0,6%, com preço médio em todo o País de R$ 4,91 por litro, ainda se mantendo abaixo dos R$ 5

Preço dos combustíveis volta
a subir pela 3ª semana seguida
Valor da gasolina já
chega a ser superior
a R$ 5 nas bombas
Vinícius Marques
Mesmo com a Petrobras mantendo
congelado o preço do combustível há
60 dias para as refinarias, a gasolina
continua subindo de preço nos postos
de abastecimento, segundo dados da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP).
Na semana de 23 a 29 de outubro,
o combustível teve alta de 0,6%,
com preço médio em todo o País de
R$ 4,91 por litro, ainda se mantendo
abaixo dos R$ 5.
O preço máximo de revenda encontrado pela ANP foi de R$ 7,34 por litro e
o mais baixo, de R$ 3,49 por litro.
Já o preço do diesel S10 caiu 0,6%,
para uma média de R$ 6,68, com o
valor mais alto atingindo R$ 8,49 e
o mais baixo, R$ 5,96 por litro.
O Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) de 13 quilos, ou gás de cozinha,
teve queda de 0,2% na revenda,
para uma média de R$ 109,86. O
preço mais alto encontrado pela
agência no período foi de R$ 149 e
o mais baixo, de R$ 83 por botijão.
tendo como uma das principais
bandeiras de campanha, que acabou
no último domingo (30), Jair Bolsonaro utilizou a queda no preço dos
combustíveis para sinalizar à população que o governo tomou medidas
para reduzir o valor do insumo.
A zeragem de impostos federais
contribuiu para a queda de preços,
além da redução dos impostos estaduais, mas também contribuiu para
o cenário o fato de o preço do barril
do petróleo ter caído nos últimos meses. Essa realidade, porém, mudou
nas últimas semanas, devido à instabilidade no cenário internacional, e
o preço do petróleo voltou a subir,
de forma a pressionar a Petrobras,
que ainda assim evitou reajustes.
Conforme o Centro Brasileiro de
Infraestrutura (CBIE), na terça-feira
anterior à eleição a gasolina da estatal estava 12,27% (ou R$ 0,46 por
litro) mais barata do que os preços
internacionais, e o diesel, 14,13%
(ou R$ 0,80 por litro). Mesmo sem
reajustes nas refinarias, a pressão
inflacionária levou a aumentos no
preço dos combustíveis nos postos.
Em Goiânia, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de

O preço do diesel S10
caiu 0,6%, para uma
média de R$ 6,68,
com o valor mais
alto atingido sendo
de R$ 8,49 e o mais
baixo R$ 5,96 por litro

de 27% do etanol, tem vários fatores,
como o final de Safra ou início de entressafras, além de reflexos do mercado internacional, margem de lucros
dos postos e distribuidoras. Mesmo
não tendo um aumento de preços
nas refinarias na Petrobrás, existem
oscilações de preço de outros fatores
do mercado”, explica Márcio.
Sobre uma expectativa de preços
futuros, o Sindiposto não se posiciona sobre previsões, pois tudo depende de questões geopolíticas e fatores alheios a sua competência.

Petrobras deve anunciar
aumento em breve

Goiás (Sindiposto), Marcio Andrade,
explica que o preço dos combustíveis
são reflexos de todo o mercado, mas
principalmente pelo aumento do etanol. “As três semanas de aumento
consecutivo no combustível, refletem
uma realidade do mercado e seus reflexos, mesmo com o aumento não
sendo muito agressivo, muito dessa
variação se dá pelo aumento do etanol,
como a gasolina tem uma composição

Até o fim do segundo turno das
eleições, a Petrobras estava segurando
o aumento do preço da gasolina. Ao
que parece, o objetivo era não interferir no resultado, para isso a gasolina
estava sendo vendida 18% abaixo do
PPI (Preço de Paridade de Importação). Agora, as expectativas são de
que o produto volte a subir de valor
pelo menos até o fim desta semana.
De acordo com os cálculos feitos e
divulgados pela Associação Brasileira
de Importadores de Combustíveis
(Abicom) na última sexta-feira, 28, a
defasagem da gasolina vendida pela
Petrobras chega a R$ 0,75 por litro.
Na prática, isso significa que se estivesse seguindo a política de PPI o
produto estaria R$ 0,75 mais caro por
litro, mas nenhuma alteração no preço
da gasolina é feita desde setembro.
No último mês houve queda de

7% no valor cobrado pelo produto
nas refinarias, e surgiu como um
pedido do presidente Jair Bolsonaro
(PL) para que o valor cobrado pelo
produto não fosse alterado pelo menos até o segundo turno das eleições.
A disparada no preço dos combustíveis foi motivo de desgaste do presidente com seus eleitores.
Além da gasolina, a Petrobras
também está segurando o valor cobrado pelo litro do óleo diesel, usado
para abastecimento de caminhões.
Em relação ao PPI, esse produto em
questão já sofre com defasagem de
pelo menos 20%. Isso significa que o
diesel ficaria R$ 1,25 mais caro caso
tivesse sofrido os reajustes esperados,
conforme informou a Abicom.
Os custos da Petrobras são calculados com base no PPI, isso significa
que considera o valor internacional
do barril de petróleo. Quanto aos
impostos, vale dizer que para o óleo
diesel os tributos federais foram zerados, e o ICMS que é uma cobrança
estadual aplicado sobre o diesel e a
gasolina foi limitado a 17% ou 18%
até dezembro deste ano.
É importante ter isso em mente
para entender que para a cobrança
de impostos nada muda até o fim de
2022. Mas a Petrobras pode sim aumentar o valor da gasolina e outros
combustíveis para acompanhar a política de preços internacionais, e zerar
a defasagem que foi construída para
não aumentar os valores na véspera
das eleições. (Especial para O Hoje)
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Tensões crescem após míssil
atingir águas da Coreia do Sul
Coreia do Norte
disparou pelo
menos 23 vezes no
mar. Em resposta,
a vizinha lançou
seus próprios
artefatos bélicos
A Coreia do Norte disparou
pelo menos dez mísseis a Leste e Oeste da península coreana nesta quarta-feira (2),
incluindo um que caiu perto
das águas territoriais sul-coreanas pela primeira vez desde a divisão de 1945, disseram
autoridades sul-coreanas. O
Estado-Maior Conjunto de
Seul (JCS, em inglês) disse que
um míssil balístico de curto
alcance pousou em águas internacionais 167 quilômetros
da ilha de Ulleung, na Coreia
do Sul, cerca de 26 quilômetros ao Sul da Linha do Limite
Norte (NLL, em inglês) – a
fronteira de fato. Fronteira
coreana que a Coreia do Norte
não reconhece.
Uma autoridade de defesa
sul-coreana disse que os mísseis caíram a Oeste da península no Mar Amarelo, conhecido como Mar do Oeste na
Coreia, e a Leste no Mar do
Japão, também conhecido
como Mar do Leste.
Um alerta de ataque aéreo
na ilha de Ulleung, localizada
a cerca de 120 quilômetros a
Leste da península, foi levantado por volta das 14h, hora
local na quarta-feira. O presidente sul-coreano Yoon Suk
Yeol disse que o teste nortecoreano foi uma “invasão territorial efetiva”.
Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional (NSC, em inglês), Yoon “ordenou que uma

Estado-Maior Conjunto de Seul disse que um míssil balístico de curto alcance pousou a 167 quilômetros da ilha de Ulleung, na Coreia do Sul
resposta severa fosse tomada
rapidamente para que a provocação da Coreia do Norte
pagasse um preço claro”, segundo o gabinete presidencial
da Coreia do Sul.
Em resposta, a Coreia do
Sul lançou três mísseis arterra dos caças F-15K e KF16 na manhã de quarta-feira,
segundo a JCS. A JCS disse
que a Força Aérea da Coreia
do Sul alvejou águas internacionais ao norte da NLL a
uma distância igual àquela
que o míssil norte-coreano
havia pousado anteriormente
ao Sul da linha.
“O ataque preciso de nossos
militares mostrou nossa vontade de responder firmemente
a quaisquer provocações norte-coreanas, incluindo mísseis
balísticos de curto alcance, e
nossa capacidade e prontidão
para atingir precisamente o
inimigo”, disse a JCS.

A Coreia do Norte é “totalmente responsável” pela
situação, pois são eles que
continuam a provocar, apesar
dos avisos, acrescentou.

Tensões crescentes

O lançamento de quartafeira é o 29º da Coreia do Norte
este ano. A aceleração agressiva nos testes de armas provocou alarme na região, com
os Estados Unidos, a Coreia do
Sul e o Japão respondendo com
lançamentos de mísseis e exercícios militares conjuntos.
Na segunda-feira, os Estados Unidos e a Coreia do Sul
iniciaram exercícios militares
de larga escala previamente
programados, chamados de
“Tempestade Vigilante”. As manobras envolvem 240 aeronaves e “milhares de militares”
dos dois países, segundo o Departamento de Defesa dos EUA.
O secretário de Defesa dos

EUA, Lloyd Austin, deve se
reunir com seu colega sul-coreano Lee Jong-sup no Pentágono na quinta-feira (3).
Especialistas disseram anteriormente que o líder norte-coreano Kim Jong Un poderia estar enviando uma
mensagem ao mostrar deliberadamente o arsenal do
país durante um período de
conflito global intensificado.
No mês passado, a mídia
estatal norte-coreana quebrou
seis meses de silêncio sobre a
onda de testes de mísseis deste
ano, alegando que eles deveriam demonstrar a prontidão
de Pyongyang para disparar
ogivas nucleares táticas contra
alvos em potencial no Sul.
Os testes mais recentes também ocorrem depois que o
chefe do órgão de vigilância
nuclear das ONU alertou na
semana passada que Pyongyang poderia estar se prepa-

rando para um teste nuclear
– o primeiro desde 2017 – com
imagens de satélite mostrando
atividade em seu local subterrâneo de testes nucleares.
“Estamos acompanhando
isso muito de perto. Esperamos
que isso não aconteça, mas infelizmente as indicações vão
em outra direção”, disse o chefe
da Agência Internacional de
Energia Atômica, Rafael Grossi,
na última quinta-feira (27).

A resposta do Japão

Falando na quarta-feira, o
primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse a repórteres
que a Coreia do Norte está
lançando mísseis em uma “frequência sem precedentes”.
Kishida também pediu que
uma reunião do Conselho de
Segurança Nacional seja realizada o mais rápido possível
devido às crescentes tensões
na Península Coreana.

NEGOCIAÇÃO

Rússia integra um acordo
para Ucrânia exportar grãos
A Rússia anunciou ontem
(2) que retomará sua participação em um acordo que libera
as exportações de grãos da
Ucrânia, revertendo um movimento que líderes mundiais
disseram ameaçar aumentar a
fome no mundo. Moscou anunciou a reversão repentina após
a Turquia e as Nações Unidas
ajudarem a manter o fluxo de
grãos ucraniano por vários dias
sem a participação russa nas

inspeções. O Ministério da Defesa russo justificou a reviravolta dizendo ter recebido garantias de Kiev de que o corredor de grãos do Mar Negro não
será utilizado para operações
militares contra a Rússia.
Kiev não comentou imediatamente a questão, mas já negou, no passado, que tenha usado o corredor de transporte
como cobertura para ataques.
“A Federação Russa consi-

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/11/2022, às 10:50 hs / 2º Público Leilão: 11/11/2022, às 10:50 hs
)(51$1'$'(0(//2)5$1&2/HLORHLUD2¿FLDO0DWUtFXODV-8&(0*QH-8&(63Q,
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º
Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte: APARTAMENTO nº 901 do empreendimento “GENIALE
FLAMBOYANT”, com área privativa total de 127,85m², sendo 119,65m² para o apartamento e 8,20m² para
o escaninho, 59,21m² de área comum e 187,06m² de área total. Da quadra B-25, situado à Rua 56, esquina
com a Rua 66, no loteamento denominado Jardim Goiás, Goiânia/GO. BOX de n. 137A-137B – Mezanino,
do empreendimento “Geniale Flamboyant” com a área privativa de 25,00m², área comum de 5,43m² e
área total de 30,43m². ESCANINHO de nº 94 – Mezanino, do empreendimento “Geniale Flamboyant” com
área privativa de 3,43m², área comum de 0,74m² e área total de 4,17m². Imóveis objetos das respectivas
matrículas de nº 96.135, 96.332 e 96.447 do Serviço de Registro de Imóveis da 4ª circunscrição de Goiânia/
GO. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEIS, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º
do Decreto nº 93.240/86, estando os mesmos descritos e caracterizados nas matrículas anteriormente
mencionadas. Obs.: Imóveis ocupados. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput
e parágrafo único da Lei 9.514/97. 1º PÚBLICO LEILÃO - 9$/255 8PPLOKmRGX]HQWRV
HWULQWDHTXDWURPLOFHQWRHYLQWHHFLQFRUHDLVHTXDUHQWDFHQWDYRV OHLOmR9$/25 5
1RYHFHQWRVHFLQTXHQWDHXPPLOFHQWRHVHWHQWDHTXDWURUHDLVHQRYHQWDHFLQFRFHQWDYRV . O
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: FRANKLIN ROMANY ALVES, brasileiro, administrador, nascido em 13/05/1979, CNH:
01984442940 DETRAM/GO, CPF: 853.129.081-34, e JAQUELINE DA SILVEIRA ALVES, brasileira, arquiteta, nascida em 05/06/1982, CNH: 04221225762 DETRAM/GO, CPF: 973.412.741-15, casados entre si, sob
o regimente de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua 56, Quadra B-25, Lote 047/08,
S/N, Apto. 901, Residencial Geniale Flamboyant, Bairro Jardim Goiás, Goiânia/GO. CEP: 740.000-000,
LQWLPDGR V GDGDWDGRVOHLO}HVSHORSUHVHQWHHGLWDO2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e
ORFDLVGDUHDOL]DomRGRVOHLO}HV¿GXFLiULRVPHGLDQWHFRUUHVSRQGrQFLDGLULJLGDDRVHQGHUHoRVFRQVWDQWHV
GRFRQWUDWRLQFOXVLYHDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRSRGHQGRR V ¿GXFLDQWH V UHDGTXLULU HP RLPyYHOHQWUHJXH
HPJDUDQWLD¿GXFLiULDVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVH[HUFHQGRRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPRX
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente,
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

dera que as garantias recebidas
no momento parecem suficientes e retoma a implementação
do acordo”, disse o comunicado
do ministério russo.
O acordo de grãos, originalmente firmado três meses
atrás, dispersou uma crise
mundial de alimentos ao suspender o bloqueio russo à
Ucrânia, país que é um dos
maiores fornecedores do
mundo. (ABr)

Corredor do Mar Negro não será usado em ataques contra russos

Polônia inicia construção de
muro em fronteira com a Rússia
A Polônia disse que tomará
medidas para “aumentar a
segurança” em sua fronteira
com a Rússia construindo um
muro temporário. O anúncio
foi feito ministro da defesa
da Polônia, Mariusz Błaszczak, nesta quarta-feira (2).
“Decidi tomar medidas
para aumentar a segurança
na fronteira com o Oblast de
Kaliningrado. Começaremos a
construir um muro temporário

que fortalecerá a proteção das
fronteiras”, afirmou em uma
publicação no Twitter.
Em uma entrevista coletiva televisionada nesta quarta,
Błaszczak disse a repórteres
que a decisão vem após um
aumento nos voos do Oriente
Médio e Norte da África para
Kaliningrado, um enclave
russo ao longo do Mar Báltico,
situado entre a Polônia e a
Lituânia.

A parede terá 2,5 metros
de altura e 3 metros de largura
e consistirá em três fileiras de
arame farpado, disse Błaszczak
a repórteres em Varsóvia. Uma
cerca também será erguida do
lado polonês para proteger os
animais, acrescentou. “Tomamos medidas para garantir
que a cerca seja construída o
mais rápido possível. Haverá
tantos soldados envolvidos
quanto necessário”, disse ele.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2022

n

13

Essência

Do PAssADo
ao presente

Lanna Oliveira

São 26 anos cantando as paixões
brasileiras, desilusões amorosas e as
tradições culturais do nosso País. A
banda Calcinha Preta faz parte da
essência nacional por representar o
puro e verdadeiro forró. Com uma
história icônica, eles continuam emocionando o público, agora com o novo
projeto ‘Do Passado ao Presente’. Em
todas as plataformas digitais a partir
de hoje, 3 de novembro, o álbum dá
continuidade a trajetória de sucesso
e reforça o título que ganharam de
maior banda de forró do planeta.
Com nome que faz jus à história
de sucesso, o grupo reúne 26 faixas,
no álbum ‘Do Passado ao Presente’,
em que resgata, inclusive, dois ícones
que marcaram uma geração: os ex integrantes Berg Rabelo e Raied Neto.No
repertório, ‘E o Vento Levou’, ‘Quero
ser seu namorado’ na voz de Berg Rabelo e ‘A moçada é só filé’ com Raied
Neto.Além de ‘Hello’, ‘Versos e Promessas’, ‘Falando pra Lua’, ‘Desilusão’,
‘Mágica’, ‘Agora estou sofrendo’, ‘Um
Degrau na escada’, entre outras. Com
destaque para
as
inéditas:
‘Você Nunca

Me Amou’ e ‘Não Sobrou Nada’.
“O passado e o presente se encontram para falar, através das canções, de uma brilhante trajetória.
São 26 anos levando o melhor do
forró para os quatro cantos do País”,
comenta Silvania. E Daniel Diau reforça: “Calcinha Preta marcou gerações e não tem título mais apropriado
para contar se não este. Vamos reunir
hits e apresentar inéditas no mesmo
projeto”. Já Bell completa: “É mais
um trabalho não só para os amantes
da Calcinha Preta, mas pra todos
que curtem música apaixonada”.
E a música apaixonada é a marca
registrada da banda, além de serem
conhecidos pela emoção proporcionada ao público com seu ritmo, melodia, figurino, iluminação, coreografia
e efeitos de luz.Calcinha Preta é referência quando se fala em apresentação, com um
show espetáculo. Mas
sua trajetó-

ria é marcada também por serem
precursores. O grupo éuma das primeiras bandas de forró eletrônico a
colocar em destaque as guitarras elétricas em detrimento do saxofone,
rompendo com a linhagem estilística
do forró eletrônico dos anos 90.
O ritmo tornou-se mais acelerado,
arranjos ganharam mais instrumentação, temas modernos inspiraram
novos estilos de canções, e o palco
passou a ser cenário dos grandes espetáculos com decorações inovadoras, coreografias de dançarinos e
efeitos especiais em luzes e sons.
Surge então a era da revolução da
música nordestina, e no contexto,
Calcinha Preta surge com seu primeiro CD ‘A Banda de Forró Mais
Gostosa do Brasil’, vendendo de imediato mais de 100 mil cópias, e atraindo milhares de fãs em
todo o Brasil.
Essa revolução
que fizeram na música é vista principalmente nos álbuns lançados na
década de 2000. A

A banda Calcinha
Preta relembra
sucessos e investe
em músicas inéditas
no novo projeto

banda também é famosa pelas vozes
masculinas agudas.Algo que também
marcou o mundo do forró, foram as
versões de sucesso do pop internacional e do rock com letras sensuais
e de duplo sentido.Ao longo dos anos,
a Calcinha Preta sempre renovou seu
quadro de cantores, o que gerou a
identificação dos fãs com integrantes
específicos ou formações inteiras em
diferentes épocas e hoje contam como
os vocalistas Silvania Aquino, Daniel
Diau e Bell Oliver.
Ao longo desses anos, Calcinha
Preta já se apresentou por todo o
Brasil e por países como Estados
Unidos, Suíça, Portugal e Japão. Se
apresentou com cantores da mídia
nacional como Falamansa, Ivete Sangalo, Leonardo, Zezé di Camargo &
Luciano, Fábio Jr., Daniel, Wesley
Safadão, entre outros. Calcinha Preta
e Banda Calypso são as únicas bandas do norte e nordeste a fazer sucesso no exterior. A banda é considerada revolução de novos ritmos
brasileiros até hoje e ainda leva milhares de pessoas em um único show.
Esse é o sentimento que dita o
ritmo do novo trabalho do grupo,
relembrar as músicas que marcaram
a vida de muitos apaixonados pelo
forró apaixonado. Além de reviver
essas experiências, músicas inéditas
matam a saudade que os fãs estavam
do gostinho de novidade. Os músicos,
felizes pelo momento que vivem com
a banda, marcam esse encontro com
o púbico em todas as plataformas
digitais a partir desta quinta-feira
(3). O álbum ‘Do Passado ao Presente’
promete ser mais um sucesso da Calcinha Preta. (Especial para O Hoje)

“É mais um trabalho não só para
os amantes da Calcinha Preta, mas
para todos que curtem música
apaixonada”, deﬁne Bell Oliver
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Ensino sobre ancestralidade
Tratamento do ronco alto é individualizado e,
em casos específicos, a cirurgia pode ser uma opção

saúde do sono
Ronco alto pode ser sintoma de
apneia do sono, condição que
prejudica descanso noturno e
provoca outros problemas de saúde
Elysia Cardoso
Mais do que um barulho incômodo, o ronco alto
pode indicar um grave distúrbio de sono, como é o
caso da apneia, situação
em que pessoa para de respirar por alguns segundos,
diversas vezes, durante a
noite. A condição atinge
30% da população adulta
brasileira, segundo dados
do Ministério da Saúde.
O médico pneumologista
e professor do curso de Medicina da Unic, Lucas Bello,
explica que muitas pessoas
têm apneia do sono sem conhecimento do problema e
não fazem tratamento para
aliviá-la. “Falta de qualidade constante na noite de
sono não deve ser ignorada,
já que esse cenário pode
ser um alerta de que algo
está errado no organismo,
além de desencadear diversos problemas de saúde,
como déficit de atenção,
sonolência excessiva durante o dia e agravamento
do estresse”, destaca.
A condição se divide em
dois tipos: a apneia obstrutiva do sono e apneia do
sono central. A primeira é
a forma mais comum e se
caracteriza pelo relaxamento dos músculos da garganta
e fechamento das vias respiratórias. Esse movimento
dificulta a respiração, reduzindo a concentração de
oxigênio no sangue, o que
emite um sinal de alerta ao
cérebro dizendo que algo
está errado. “Ao sentir dificuldades de respirar, a pessoa desperta do sono e isso
acontece várias vezes durante a noite. Nesses episódios, há produção do ronco
ou um som que se assemelha a um sufocamento”, explica o especialista.
Já a apneia do sono central está associada às funções cerebrais, quando o
órgão falha em transmitir
os sinais para os músculos
da respiração. Nesse caso,
a pessoa acorda com falta
de ar e encontra dificuldades para dormir. Até mesmo crianças podem ter essas condições de saúde, mas
acometem principalmente
homens, em geral, com

mais de 50 anos de idade.
Mulheres com excesso de
peso e na menopausa também estão mais propensas
a desenvolverem apneia.

Causas e tratamento

Na apneia obstrutiva do
sono a causa principal é a
obstrução do canal respiratório, que pode resultar
de condições como obesidade, aumento das amígdalas, circunferência do
pescoço e alterações craniofaciais. Já no outro tipo
da patologia, a causa mais
comum é a insuficiência
cardíaca e, em menor ocorrência, o acidente vascular
cerebral e uso de medicamentos para dor (opioides).
Além do ronco alto e sonolência excessiva, os sintomas incluem ainda falta
de ar, despertar com a boca
aberta, dor de cabeça matinal, insônia, déficit de
atenção, falta de memória
e episódios de irritabilidade
e impaciência. No diagnóstico, o médico pode solicitar
um exame de polissonografia, que consiste na avaliação noturna do sono, para
monitorar a respiração e
outras funções do corpo.
O tratamento é individualizado e vai ser prescrito pelo médico de acordo com as informações clínicas e o resultado da Polissonografia. “O objetivo
é impedir que a respiração
seja interrompida durante
o sono, eliminar os roncos,
evitar as quedas na oxigenação, melhorar a qualidade do sono e a saúde
dos pacientes.
Para alguns pacientes o
tratamento pode incluir o
uso de aparelhos odontológicos para manter as vias
respiratórias desobstruídas.
Nos casos de apneia do sono
moderada ou grave está indicado o uso de um aparelho gerador de fluxo aéreo
(CPAP) através de uma máscara facial”, explica. Em casos específicos a cirurgia
pode ser uma opção: remoção das amígdalas e/ou adenoides, remoção de pólipos
nasais, correção de desvio
do septo nasal ou de alterações do esqueleto facial.
(Especial para O Hoje)

Em ‘A Menina que Ancestrou’, Aline Reflegria cria termo para
contar a história de uma garota que descobre suas origens
Filha de uma mãe com
pele branca e de um pai
com pele preta, Maria é fruto da miscigenação. Incompreendida pelos parentes e
alvo de piadas por causa
do seu cabelo, a criança levanta questionamentos sobre não se parecer com os
pais. É com esta narrativa
que a pedagoga, pós-graduada em Educação Ambiental e Ludopedagogia Aline Reflegria apresenta 'A
Menina que Ancestrou'.
Por atuar como professora da educação infantil, Aline
acredita que a literatura pode
servir como refúgio e acolhimento para as crianças.
Com essa perspectiva, em 'A
Menina que Ancestrou', a autora traz ludicidade ao mesmo tempo em que dialoga
sobre as diferentes tonalidades de pele, a pluralidade
cultural e o encontro com as
próprias origens.
A partir da informação
de que existem mais de 100
tons de peles pretas no Brasil, 'A Menina que Ancestrou' conta, através de páginas ilustradas pelo artista
Ramo, como a pequena Maria aos poucos conhece mais
de si mesma, sobre sua ancestralidade e passa a compreender a grande variedade de cores que o corpo humano pode ter.
Dos tons mais claros até
os mais escuros, sejam eles
acinzentados, amarelados,
avermelhados ou azulados,
todos estão dentro do espectro da pele preta. Para tratar
sobre esse assunto com o público infantil, Aline Reflegria
adicionou ao vocabulário o
termo “ancestrou” e definiu
que o verbo serve para indicar a ação de alguém em entender, valorizar e quebrar
padrões ruins conhecendo a
própria ancestralidade.
Com a comovente história de Maria, 'A Menina que
Ancestrou' consegue acolher
muitas crianças e até mesmo adultos que passam por dificuldade
para definir e expressar qual é o tom
da sua pele.

Escritora Aline Reﬂegria é
professora de educação
infantil e ludopedagoga

Sobre a autora

Aline Reflegria é
o pseudônimo de Aline Ariane Aparecida
Rossi. Casada e mãe
de dois filhos, nasceu
em 1987, em São Bernardo do Campo, São
Paulo. Atualmente é
professora de educação infantil, ludopedagoga e pós-graduada em Educação
Ambiental. (Especial
para O Hoje)

RESUMO de noVeLaS
t
Amor sem igual
tobias nega as acusações
de Poderosa. ela diz acreditar
na inocência do irmão. tobias
exige a presença de Leandro
no local. Furacão vai atrás da
amiga. olympia relembra o
passado de ramiro e a mãe
de Poderosa. duplex e Furacão são barrados na portaria
de ramiro. o milionário pede
para os filhos pararem de discutir. norma pede para Fernanda arrumar emprego para
Geovani na agência. Leandro
surpreende a todos e diz saber
que tobias foi o mandante da
morte de angélica. o advogado revela toda a verdade.

Mar do sertão
José observa com desconfiança o comportamento de
Sabá Bodó. Xaviera assume a
culpa de Joca por pegar broa
no bar do Janjão e acaba presa. Sabá Bodó fala com nivalda que vai usar o dinheiro do
hospital em sua campanha
para governador. tomás leva
flores para rosinha. Pajeú vai
até José pegar sua arma para
atentar contra a vida do coronel. zahym flagra Labibe no
quarto de Maruan e desmaia.
tertulinho pega dinheiro com
Vespertino. José descobre que
a arma de Pajeú não está no
local em que ele guardou.

Cara e Coragem
regina vibra com a expulsão de clarice e Martha. Moa
revela para alfredo que a padaria foi sabotada e que por
segurança ele e Pat resolveram morar juntos. danilo é
ameaçado por Maurice e seus
capangas, que exigem a modificação da fórmula. danilo
indica Fernanda e célia para
entrevista na SG. olívia tenta
consolar alfredo, que sente
falta dos filhos. Jéssica conversa com anita sobre clarice.
Fernanda nota em um livro,
uma foto idêntica à que viu
no álbum na casa de rebeca.
trata-se do avô de danilo.

poliana Moça
Pinóquio deseja falar no
the noite sobre seu sentimento. otto vai até a Luc4tech
ao encontro do Luca; Pinóquio
avista otto e abraça seu verdadeiro criador. João mostra
à Poliana o manuscrito do pai,
ela reconhece e diz que é
idêntico ao livro da tânia. éric
fica incomodado com a conversa de Poliana e João. Pinóquio pede para otto transformá-lo em um menino de verdade. otto diz a Luca que é
um erro levar Pinóquio ao the
noite. éric fica surpreso quando vê a namorada e João indo
para casa de Poliana.

travessia
cidália conta a cotinha sobre a informação de dante.
Guerra combina com ari a
vinda de núbia ao rio para
visitá-lo. Brisa discute com
núbia. Karine diz a Marineide
que Brisa postou uma mensagem para oto no seu perfil.
cidália questiona ari sobre
Brisa. Lídia conta a talita que
passou o telefonema de dante
para cidália, a mando da própria. dante avisa a helô que
Brisa está voltando para o
rio. talita termina com Gil por
se sentir traída e usada pelo
namorado. theo recebe alguém em casa, escondido.
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AGENDA cuLturaL
t
Latinidad
o forró, a cumbia, a salsa,
o merengue e o samba são
alguns dos ritmos que invadem o Lowbrow Lab arte &
Boteco nesta quinta-feira (3),
a partir das 20h. o Lowbrow
abre às 19h com a visitação
gratuita para a mostra em
cartaz na galeria, ancestralidade dourada, dos artistas
Ju e João, com obras todas
executadas em tape art.
Quando: quinta-feira (3).
onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, nº 1.684, Setor Sul Goiânia. horário: 20h.
Augusto Cury em Goiânia
o psiquiatra mais lido do
mundo, dr. augusto cury retornará a Goiânia, na noite
desta quinta-feira (3), com a
palestra presencial: 'Bem-estar
e a felicidade da sua família'.
o evento organizado pela FGr
incorporações ocorre no centro de convenções da Puc-

Latinidad é o nome do projeto que recebe os DJs Múcio
Guimarães e Thiago Jesus nesta quinta-feira (3)
Go e apresentará o Programa
'Gestão da emoção – Mentes
saudáveis & Lares felizes' para
os clientes da incorporadora
goiana, que completou 36
anos, em 2022. a abertura
contará com a participação
do especialista em mercado
imobiliário, Marcus araújo.
Mais informações e ingressos
limitados no @fgr_incorporacoes. Quando: quinta-feira (3).
onde: avenida engler, nº 507,

Setor Jardim Mariliza - Goiânia.
horário: 20h.
pop rock e MpB
nesta quinta-feira (3), a
partir das 20h, as cantoras e
compositoras anne Lemos
(voz e violão) e raquel dalvi
(voz e percussão) levarão
grandes hits do pop rock e
da MPB para o Óri Gastronomia Japonesa, que fica no
polo gastronômico do Me-

tropolitan Mall. além de saborear a culinária oriental fusion do restaurante, o público
poderá conferir um repertório recheado de canções de
cássia eller, zeca Baleiro, nando reis, tim Maia, djavan e
muito mais. o couvert artístico custa r$ 8. Quando:
quinta-feira (3). onde: avenida deputado Jamel cecílio,
nº 2.690, Jardim Goiás - Goiânia. horário: 20h.
sarau musical
Sérgio Freitas é atração
do Sarau do hGG desta quinta-feira (3), a partir das 17h,
no jardim interno do hospital.
o cantor Sérgio Freitas, que
se apresenta no Sarau do
hGG desde 2015, abre as
apresentações do novembro
azul mês de conscientização
sobre o câncer de próstata.
Quando: quinta-feira (3).
onde: avenida anhanguera,
nº 6.479, Setor oeste - Goiânia. horário: 17h.

nasce filho de Gabriela pugliesi e túlio Dek
Gabriela Pugliesi já é mamãe! Fruto da relação com
o artista túlio dek, Lion, primeiro filho da influenciadora,
nasceu na manhã desta
quarta-feira (2). a notícia foi
confirmada pelo casal nas
redes sociais. "nasceu meu

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
ariano, você terá abertura em
seu caminho financeiro e poderá
dar os passos que tem em mente.
o céu pede sabedoria para tomar
as decisões e gratidão à sua espiritualidade. tudo o que você
vem conquistando foi gerado por
meio da sua evolução espiritual.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
taurino, foque no que é realmente essencial para realizar.
Foque no amor, que o liberta e
traz paz para a sua jornada. uma
nova pessoa amplia o seu campo
de visão sobre as possibilidades
que a vida oferece. amar é desapegar e recomeçar sob uma
nova frequência.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Seu lado profissional vem
passando por renovações incríveis. Por mais que exista desafios, a sua estrela está brilhando
cada vez mais. Geminiano,
aprenda a focar no que realmente é essencial. ame o seu
trabalho, ame a sua rotina e, se
for necessário, renove tudo.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Mesmo que você sinta que
não tem nada, não é verdade.
Você está vivendo a melhor fase
da sua vida. a fé que move montanhas, a fé que tudo restabelece
o ajuda a se fortalecer e desenvolver seu potencial. Ser feliz é
uma escolha e o seu caminho
está aberto.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
é momento de se reconectar
com sua verdadeira missão. Sim,
“reconectar”, porque já faz tempo
que a vida espera mais de você.
não tenha medo de mudar tudo
e recomeçar. a mudança vem limpando situações e pessoas que
não cabem mais em sua jornada.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Se você deseja, no fundo do
seu coração, curar o seu relacionamento com uma pessoa,
saiba que as únicas coisas das
quais você precisa são coragem
e amor. não deixe mais as “coisas” se acumularem entre vocês.
expresse os sentimentos, o que
é seu, ninguém tira.

Prefeitura de Goiânia e Casag renovam termo de compromisso para recuperação e manutenção dos prédios
mo de cooperação com a Casag em 2019 e, a desde então,
a entidade se tornou responsável pela recuperação e manutenção dos prédios.
Na reunião ficou estabelecido que a Prefeitura de
Goiânia irá renovar o termo
de cooperação com a Casag.

Como a ação imediata para
preservar os monumentos, a
administração municipal, por
meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), fará a limpeza e cuidará do paisagismo do Coreto
da Praça Cívica e do Relógio
da Avenida Goiás.

Nas atribuições e responsabilidade de cada um no
novo documento, a Casag continuará responsável pelo restauro e manutenção dos prédios. Já o Governo de Goiás
será parceiro em ações de segurança para prevenir futuras depredações.

CELEBRIDADES
Fernanda souza aparece
sem maquiagem e revela
opinião de Eduarda porto
sobre visual de cara limpa
Fernanda Souza recebeu
uma chuva de elogios nas redes sociais nesta terça-feira
(1º) ao exibir o rosto sem maquiagem. a artista, que, atualmente, encabeça um programa da netflix, exibiu detalhes
da sua rotina de skincare em
uma publicidade para a marca
Bioderma Brasil. "Me tornei
a pessoa que eu mais queria...
aquela que faz o skincare direitinho, tira a make, cuida
da pele!", celebrou. entre os
muitos elogios em relação à
beleza natural de Fernanda,
sobrou até espaço para uma
revelação sobre eduarda Porto, com quem a atriz vive um
romance publicamente desde
abril. "não é qualquer pessoa
que fica gata sem maquiagem", elogiou uma fã. a atriz
cravou: "Minha namorada
também ama sem!". (Matheus
Queiroz, Purepeople)
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Governo promove parceria para preservar
Coreto da Praça Cívica e Relógio da Goiás
O Governo de Goiás fez
parcerias para preservar o
Coreto da Praça Cívica e o
Relógio da Avenida Goiás.
Na última segunda-feira
(31), os secretários de Estado
da Retomada e da de Cultura
se reuniram com representantes da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia,
do Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio
Histórico, Cultural e Ambiental da capital, da Caixa
de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) e do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) para definir as ações
de recuperação e manutenção dos prédios.
O Coreto e o Relógio integram o conjunto de monumentos e prédios de Art Decó
no centro da capital tombados
pelo Iphan em 2003. Eles fazem parte do projeto 'Adote
uma praça', da Prefeitura de
Goiânia, que assinou um ter-

n

Família de Deolane Bezerra, de ‘A Fazenda 2022’,
entra em pé de guerra com Adriane Galisteu
‘A Fazenda 2022’
está sendo um celeiro
de polêmicas aliadas a
duas expulsões e um
temperamento explosivo dos peões. Agora, o
aniversário de Deolane
Bezerra foi alvo de críticas da família da advogada à Adriane Galisteu.
O motivo? A apresentadora
não parabenizou a peoa
pelo seu aniversário durante interação com os participantes do reality nesta
terça-feira (1º), quando
uma nova Roça foi formada.Aliás, alguns internautas
apontaram manipulação

Lion", emocionou-se a mamãe, que vinha encantando
os internautas com a barriga
da gravidez, anunciada em
maio. Segundo Pugliesi, Lion
nasceu às 11h50 da manhã.
o pequeno já estreou em
grande estilo nas redes sociais. tanto a influenciadora,
quanto o artista exibiram as
primeiras imagens do filho
para os fãs. nas imagens, o
bebê aparece curtindo o colo
dos papais. (Matheus Queiroz, Purepeople)

por parte da equipe de produção depois que o Resta
Um foi substituído por dinâmica de sorte; vale lembrar que a própria Deolane
está na sétima Roça, porém
pode se tornar Fazendeira
nesta noite. Já em relação
ao aniversário da advogada, Galisteu se defendeu. "Eu vi que muita genVirgínia Fonseca mostra
barriga após gravidez e
choca web com corpo definido
Virgínia Fonseca deixou os
seguidores impressionados
nesta quarta-feira (2). de lingerie, a influenciadora compartilhou no instagram uma
foto em que aparece em frente
ao espelho exibindo seu corpo
após o nascimento de Maria
Flor, sua segunda filha com o
cantor zé Felipe. na imagem,
Virgínia surge de sutiã e calci-

te falando: 'Adriane,
que falta de respeito,
você não deu parabéns
pra Deolane'", disse a
apresentadora da Record TV. "Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu fui procurar no
Google, lá está dia 7 de
junho. Não me contento
só com uma informação,
então fui no Wikipédia, e
lá está 3 novembro o aniversário dela. Então assim,
ela tem muitas datas de
aniversário e eu não sei
exatamente qual é a data
certa", disse. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

nha, mostrando que está com
a barriga sarada. "nada não,
só me amostrando mesmo.
tem tempo que a mãe não
ganha um biscoito", escreveu
a youtuber na legenda da publicação. rapidamente, a web
reagiu a postagem."essa barriga é um deboche! apoteótica! acabei de suspender meu
almoço [risos]", comentou um.
"Meu deus, quem diz que teve
neném a poucos dias", observou outra. (Patrícia dias, Purepeople)

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
eu sei que os resultados financeiros são importantes, porém não foque somente nisso.
o céu pede que você se conecte
com a sua missão, desenvolvendo a sua rotina e as atividades
do seu dia com humildade. dessa forma, a prosperidade será
um fato, uma concretização.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Se você viver na desconfiança,
deixará de viver o amor na plenitude. amor também envolve
desapego e coragem. o céu pede
de você mais envolvimento com
a vida. Às vezes acreditamos
estar conectados, mas, na verdade, estamos sendo conduzidos
pelo medo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o passado exerce uma grande influência sobre as suas escolhas. tome cuidado com medos, bloqueios emocionais e inseguranças, pois podem prejudicá-lo. o céu pede conexão espiritual com a nova vida que surge. reavalie as suas sensações
e cure os ressentimentos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
uma nova forma de pensar
traz um despertar emocional em
sua jornada. capricorniano, uma
viagem, um curso, um novo projeto de vida e a relação com pessoas próximas vêm exercendo
em você uma conexão forte com
o que realmente é essencial.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
aquariano, você está se conectando com a sua verdadeira
missão. o seu lado profissional
vem exercendo grandes impactos de mudanças positivas em
sua vida. todo o seu esforço
será recompensado. conecte-se
com a sua vocação e faça o seu
melhor diariamente.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
independentemente de qualquer experiência do passado gerada por exclusão, rejeição, abandono, solidão etc., saiba que
tudo isso foi significativo para
fortalecê-lo e fazê-lo enxergar o
quanto você é especial. é preciso
curar ressentimentos e emoções.

n
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Elysia Cardoso
Conhecido por propagar a
música baiana pelos quatro
cantos do mundo, o cantor,
compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown vai
caminhar pelos acordes do
rock. Gênero que sempre fez
parte das influências da carreira do artista, o estilo musical é o tema de seu novo álbum 'Carlinhos Brown É Mar
Revolto’ que será lançado no
dia 4 de novembro ao lado
dos integrantes do Mar Revolto (Geo Benjamin, Raul
Carlos Gomes e Otávio Américo), grupo baiano de rock
no qual o artista iniciou sua
carreira no final dos anos 70,
início dos anos 80.
Com 11 músicas, o trabalho
inédito conta com participações especiais como Rita Lee,
Rafael Bittencourt, guitarrista
do Angra, Bruno Valverde, baterista do Angra e Tarja Turunen, que foi vocalista da
banda finlandesa Nightwish.
Miguel (MIGGA) também marca presença no álbum com a
sua primeira gravação em estúdio, aos 10 anos.
Gravado originalmente em
2007, o disco revela a proximidade de Brown com o estilo
musical que faz parte da trajetória do cantor e é o pontapé
inicial de uma trilogia para
celebrar os seus 60 anos, comemorado em novembro. Ao
longo do ano em que completa mais uma década,
Brown ainda vai lançar mais
dois álbuns com inéditas, um
apenas com músicas instrumentais e outro de carnaval.
"Comecei a tocar rock no final dos anos 70 nos chamados
bandas de baile, em Salvador.
Eram bandas que organizavam

Homenagem
ao rock
Carlinhos Brown lança disco de rock ao lado da banda
Mar Revolto, com participação especial de Rita Lee
Alessandra Tolc
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Lançamento será feito pelo selo de Carlinhos Brown, Candyall
Music, com exclusividade em Dolby Atmos na Apple Music
os repertórios e como eu tinha
facilidade para pegar as percussões apenas de ouvido, comecei, de forma muito iniciante,
em bandas Monjes, Oliveira e
Califórnia. Mas foi em uma banda chamada Torna Sol que eu
fiz o encontro mais definitivo
com o rock’, explica Brown. Ele
continua e reforça a importância de Moraes Moreira e A Cor

do Som - ‘Eles foram fundamentais para impulsionar percussionistas em bandas roqueiras e foi em uma dessas oportunidades que fui convidado a
integrar a percussão da banda
Mar Revolto em participações
no trio elétrico. Infelizmente,
por questões financeiras na época, não consegui participar da
gravação em estúdio com eles,

mas o mais importante é que
nunca deixei o rock", conclui.
Ao longo da carreira Brown
teve diferentes encontros com
o rock. Participou do álbum
‘The Roots’, do Sepultura, principalmente na faixa de sua
autoria ‘Ratamahatta’, foi convidado para produzir o álbum
do Scorpions, para tocar com
o Living Colour e com o gui-

tarrista americano Steve Vai,
inclusive, deu o nome a sua
filha Nina em homenagem a
Nina Hagen. Brown também
inovou no Carnaval de Salvador em 2016, quando levou
Angra e Sepultura para a festa
e batizou seu camarote andante de Black Rock. O rock
ainda deu a ele a oportunidade de se aproximar de Caetano
Veloso, após um primeiro encontro com os Paralamas do
Sucesso, com Djavan, com
quem também já trabalhou e
com os músicos do Titãs. Mais
recentemente, Brown participou do DVD do Capital Inicial,
que será lançado este mês.
Agora, 15 anos depois de
gravado, ‘Carlinhos Brown É
Mar Revolto’ é o resultado
de um convite, feito por
Brown para que os integrantes da banda participassem
de um dos seus álbuns. Mas,
segundo o cantor: "estava tão
bom que a gente começou a
tocar, tocar e falamos ‘vamos
gravar alguma coisa sem
compromisso?’ e foi assim.
Foi feito com leveza, esperamos o momento certo".
As participações especiais
são um destaque a parte do
lançamento. Rita Lee faz um
feat com Brown, que também
assina a percussão de ‘Menininha Tão Novinha’, terceira
faixa do álbum. A canção de
ritmo intenso e dançante fala
sobre uma menina, que agora
cresceu e está 'saidinha'. Já o
trio de músicos convidados
Rafael Bittencourt, Tarja Turunen e Bruno Valverde divide
a faixa ‘Desertificação’. Com
uma pegada bem mais rock
n´roll, a música inclui batidas
típicas do gênero que se misturam a um ritmo de xaxado.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EstrEiA
Adão Negro (Black adam, 2022,
eua). duração: Black adam. direção: Jaume collet-Serra. elenco: dwayne Johnson, aldis hodge, Pierce Brosnan. Gênero:
ação, fantasia, aventura. nascido no egito antigo, alter ego
de teth-adam e filho do faraó
ramsés ii, adão negro foi consumido por poderes mágicos
e transformado em um feiticeiro. Grande inimigo de Shazam! nas hQs, apesar dele acreditar em seu potencial e, inclusive, oferecê-lo como um guerreiro do bem, adão negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. o anti-herói
em busca de redenção ou um
herói que se tornou vilão? cinemark Flamboyant: 13h20,
13h45, 14h10, 14h40, 15h10,
16h10, 16h35, 16h30, 17h,
17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h20,
19h25, 19h50, 20h20, 20h50,
21h20, 21h50, 22h15. cinemark
Passeio das Águas: 13h20,
13h50, 14h20, 15h30, 16h10,
16h40, 17h10, 17h40, 18h20,
19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h10,
21h50, 22h20. Kinoplex Goiânia:
13h30, 13h45, 15h10, 15h35,
16h05, 16h20, 17h10, 17h45,
18h10, 18h40, 18h55, 20h,
20h20, 20h45, 21h15, 21h30.
cineflix aparecida: 14h15,
15h30, 16h50, 19h, 19h10,
19h25, 21h30, 21h45, 22h. cineflix Buriti: 14h40, 15h15,
16h30, 17h10, 17h45, 19h,
19h40, 20h15, 21h, 21h30.
EM CArtAZ
A Mulher Rei (the Woman
King, 2022, eua). duração: 2h
15min. direção: Gina PrinceBythewood. elenco: Viola davis, thuso Mbedu, Lashana
Lynch. Gênero: histórico, drama, ação. a Mulher rei acompanha nanisca que foi uma
comandante do exército do
reino de daomé, um dos locais mais poderosos da África
nos séculos XVii e XiX. durante
o período, o grupo militar era

‘A Mulher Rei’ é um filme
dirigido por Gina PrinceBythewood, com Viola
Davis e Thuso Mbedu

composto apenas por mulheres que, juntas, combateram
os colonizadores franceses,
tribos rivais e todos aqueles
que tentaram escravizar seu
povo e destruir suas terras.
cinemark Flamboyant: 14h10,
15h50, 21h35. cinemark Passeio das Águas: 13h40, 15h50,
21h30. Kinoplex Goiânia: 21h.
cineflix Buriti: 16h20, 19h10.
Halloween Ends (halloween
ends, 2022, eua). duração: 1h
51min. direção: david Gordon
Green. elenco: Jamie Lee curtis,
andi Matichak, Will Patton. Gênero: terror. Quatro anos após
os eventos de ‘halloween Kills:
o terror continua’ (2021), Laurie agora vive com sua neta allyson e está terminando seu livro de memórias. Michael
Myers nunca mais foi visto. depois de permitir que a sombra
de Michael pairasse ao longo
de sua existência por décadas,
ela finalmente decidiu se libertar do medo e da raiva e se
voltar para a vida. Mas quando
um jovem, corey cunningham,
é acusado de ter assassinado
um menino de quem cuidava,
uma onda de terror e violência
pairam sobre a cidade, forçando Laurie a se juntar com outras pessoas para combater o
mal. cinemark Flamboyant:
13h10, 15h50, 18h50. cinemark
Passeio das Águas: 13h15,
18h50. Kinoplex Goiânia: 13h15.
cineflix aparecida: 17h, 21h50.

cineflix Buriti: 17h, 19h20.
Purgatório (czysciec, 2022, Polônia). duração: 1h 30min. direção: Michał Kondrat. elenco:
Małgorzata Kożuchowska, Philippe tłokiński, ida nowakowska. Gênero: documentário. desde o início dos tempos, as pessoas se perguntam o que as
espera após a morte. embora
ninguém tenha conseguido
desvendar este mistério, muitas
pessoas, ao longo dos tempos,
puderam ver além – como Fulla
horak, Santa Faustina Kowalska
ou São Padre Pio – místicos.
com depoimentos de alguns
dos mais reconhecidos teólogos e cientistas da área, ‘Purgatório’ é uma corajosa e impactante produção que nos faz
refletir profundamente, através
da fé e ciência, sobre o estado
da consciência humana quando
o corpo morre. cinemark Flamboyant: 18h50, 19h40.
As Aventuras de Tadeo 3 (tadeo Jones 3: La tabla esmeralda, 2022, espanha). duração:
1h 25min. direção: enrique
Gato. elenco: Óscar Barberán,
Luis Posada, Michelle Jenner,
anuska alborg. Gênero: animação. neste novo capítulo,
tadeo mostra que seu maior
sonho é ser aceito por seus
colegas arqueólogos, mas seu
comportamento naturalmente
desastrado o atrapalha quando,
acidentalmente, ele destrói um

sarcófago raro e, como consequência, lança um feitiço que
coloca em risco a vida de seus
amigos. cinemark Flamboyant:
14h, 16h20, 16h55, 17h10. cinemark Passeio das Águas:
13h10, 15h20. Kinoplex Goiânia:
14h. cineflix aparecida: 14h50.
cineflix Buriti: 16h45.
Caça Implacável (Last Seen
alive, 2022, eua). duração: 1h
36min. direção: Brian Goodman. elenco: Gerard Butler,
Jaimie alexander, russell
hornsby. Gênero: Suspense,
ação. Will e Lisa Spann, estão
dirigindo para a casa dos pais
de Lisa, pois ela pediu um tempo separados. antes de chegar
à casa, eles param para abastecer e Lisa é parada por um
homem desconhecido. Will não
consegue encontrá-la e começa a entrar em pânico. ele liga
para o departamento de polícia
local, mas sai a sua procura
sozinho. Kinoplex Goiânia: 13h.
cineflix aparecida: 16h50. cineflix Buriti: 21h50.
Sorria (Smile, 2022, eua). duração: 1h 55min. direção: Parker Finn. elenco: Sosie Bacon,
Jessie t. usher, Kyle Gallner.
Gênero: terror, suspense. tudo
na vida da dra. rose cotter
muda, após uma paciente
morrer de forma brutal em
sua frente. a partir daí, ela
começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela

não consegue explicar, mas
que de alguma forma, se relacionam com a morte que
ela presenciou. Para entender
o fenômeno a dra. irá atrás
de respostas, mesmo que o
mal também já esteja perseguindo-a. cinemark Flamboyant: 14h15, 14h30, 19h15,
22h05. cinemark Passeio das
Águas: 19h15, 21h55. Kinoplex
Goiânia: 16h, 18h25. cineflix
aparecida: 14h35, 19h20. cineflix Buriti: 18h40, 21h40.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eua). duração:
1h 39min. direção: William
Brent Bell. elenco: isabelle
Fuhrman, Julia Stiles, rossif
Sutherland. Gênero: terror, suspense. Leena Klammer/esther
albright está de volta para nos
mostrar sua mente perversa e
instável. nesta prequela ao filme original de 2009, depois
de orquestrar uma brilhante
fuga de uma clínica psiquiátrica
da estônia, esther viaja para
os estados unidos se passando
pela filha desaparecida de uma
família rica que procura uma
menina por quatro anos. após
ser acolhida pela nova família,
luxo e uma psicóloga, ‘esther’
começa a mostrar suas reais
intenções com o pai e a mãe
‘biológicos’. cinemark Passeio
das Águas: 16h50.
Amsterdam (amsterdam,
2022, eua). duração: 2h 15min.
direção: david o. russell. elenco: christian Bale, Margot robbie, John david Washington.
Gênero: Suspense, drama, policial. ambientado na década
de 1930 o filme conta a história
de uma grande amizade e um
assassinato que pode ameaçar
a vida dos protagonistas e abalar toda uma sociedade. a trama policial segue três amigos
íntimos: dois soldados e uma
enfermeira, que fizeram um
pacto no passado, de sempre
se protegerem enquanto trio,
não importa o que aconteça.
Kinoplex Goiânia: 14h20.
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Negócios
A divisão de bens
para parceiros de
companheiros
falecidos funciona
de forma diferente

Como é feita divisão de bens da herança
para familiares e companheiros
A advogada Daiane Almeida, especialista em Direitos
Sucessórios, explica que o desejo relatado nos testamentos deve ser
a base para a execução dessa
categoria
Victoria Vieira
Quando um indivíduo morre, o processo de divisão de
bens deve começar pelos filhos.
Eles devem ser as principais
pessoas a serem beneficiadas,
pois são considerados herdeiros descendentes, isto é, por
lei, todos apresentam o direito
de bens de uma pessoa falecida.
O processo é diferente para
aqueles que não apresentam
herdeiros. Os 50%, denominados de ‘parte livre’, recebem
de outras pessoas identificadas
em um documento judicial.
Assuntos como esse são de
extrema importância, afinal,
grande parte da população brasileira não apresenta conhecimento de como a partilha de
bens funciona e, consequentemente, as dúvidas podem gerar conflitos em reuniões familiares em que lidarão com
o tema de financias fúnebres.
Saiba como funciona a divisão
dos direitos de bens e quais os
seus direitos parentais.

O que é preciso saber?

O começo de tudo é com o

testamento. O testamento é
um documento em que o proprietário da herança revela a
sua vontade para qual ou
quem deverá obter seus bens
após falecer. Muitos não sabens, mas o testamento é opcional. Em alguns casos, a pessoa falecida já deixa todos os
trâmites preparados antes de
morrer, já outras não.
Existe também a função do
inventário. Esse documento se
caracteriza como algo obrigatório e é realizado judicialmente em um cartório depois do
falecimento do indivíduo. Os
pedidos dos herdeiros devem
ser listados e assim serão par-

tilhados uns com os outros.

Quais as divisões?

As categorias dos herdeiros
são divididos em três graus,
sendo elas: herdeiros necessários, descendentes de filhos,
netos e bisnetos; herdeiros
ascendentes: pais, mãe, avôs,
bisavôs e cônjuges; e herdeiros colaterais: irmãos, sobrinhos, primos e tios.
Essa divisão facilita a compreensão de quem apresenta
mais direitos de obtenção de
bens. No entanto, não é possível
determinar toda a herança somente pelo testamento. O fato
está atrelado ao motivo dos

herdeiros necessários terem
50% dos bens obrigatórios.
Uma dúvida frequente é
se enteados podem ter o direito à herança. De acordo
com a lei, não é possível. Contudo, o padrasto ou madrasta
deverá determinar o seu desejo no testamento para que
o enteado receba parte do seu
patrimônio.

Direito dos filhos
na partilha de bens

Sob análise do Código Civil,
não há diferença entre filhos
para a divisão de herança. A
advogada Daiane Almeida, especialista em Direitos Sucessórios, explica que o desejo
relatado nos testamentos
deve ser a base para a execução dessa categoria.
“Se existir um testamento
prevendo a divisão em cotas
diferentes, desde que respeitada a cota parte necessária
de cada um”, explicou.
Quanto aos valores, a partilha de cada herança é caracterizada por ser igual entre todos, ou seja, nenhum herdeiro
deve receber uma quantia a
mais do que o outro. Em conjunto, os herdeiros necessários
têm direito a 50% da herança.
Porém, existem casos em
que o filho pode ser excluído
de receber. Isso porque existem duas situações de indignidade ou deserdação. No primeiro caso, a pessoa praticou
um ato que vai contra a vida,
honra e liberdade.

Com isso, a sentença judicial será feita pela Ação Declaratória de Indignidade, que
é promulgada por um futuro
autor da herança ou dos herdeiros. A decisão também
pode ser revogada por meio
do testamento.
Na opção da deserdação,
os artigos 1.962 e 1.963 do Código Civil apresentam a justificativa de prática com ofensas
físicas, injúria grave, relações
ilícitas com a madrastra ou
padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental
ou em grave enfermidade.

Viúvas

A divisão de bens para
parceiros de companheiros
falecidos funciona de forma
diferente. Tudo irá depender
do patrimônio feito antes
do casamento.
Se o indivíduo tiver se casado na divisão de bens, a herança deve ser distribuída de
forma igualitária entre os filhos e a viúva.
Exemplificando, se uma
mãe que acaba morrendo e
deixa três filhos, cada um
terá o direito sobre o patrimônio da falecida. Diante
dos números, receberão 25%
dos bens.
Quando existe o patrimônio em comum, isto é, patrimônio adquirido após a união,
a viúva terá direito a 50% dos
bens, e os outros 50% serão
divididos entre os filhos. (Especial para O Hoje)

