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Despesas com dívidas
crescem 6,5 vezes mais do
que a renda das famílias
O “serviço da dívida” das famílias, envolvendo o
pagamento de juros e amortizações do saldo devedor, registrou forte aceleração nos últimos meses,
passando a crescer em velocidade mais acentuada
do que a renda disponível bruta das famílias, de

acordo com dados do Banco Central. O avanço
tem acompanhado não só a alta dos juros, mas
também a curva de crescente endividamento, tornando o cenário mais nebuloso, especialmente
para famílias de renda mais baixa. Econômica 4

RiCaRdo oliveiRa

Black Friday: hora de
escapar das ciladas
Opinião 3

Wagner Pereira / O Hoje

Criadas em 2012 para reduzir a letalidade no trânsito e garantir maior fluidez ao transporte coletivo, as faixas exclusivas são constantemente desrespeitadas

Mais de 65 mil multas aplicadas

A Secretaria de Mobilidade aplicou, neste ano, 65 mil multas aos motoristas
que transitaram nas faixas exclusivas do transporte público nas avenidas
T-63, 85 e Universitária, que são monitoradas 24 horas por dia. Cidades 9

nos corredores de ônibus

Vereador diz que vai “pedir a cabeça” de Rogério Cruz

alessandRa BlanCo

inovação e diversidade: os
principais aprendizados

Sete dias depois de assumir na Câmara de Goiânia, o vereador Paulo Magalhães disse, na tribuna do Legislativo da
capital, que o prefeito Rogério Cruz deve “andar direitinho com as emendas” impositivas ou vai “pedir a cabeça” do
chefe do Executivo goianiense. O parlamentar pediu para o líder do prefeito dar o recado a Rogério Cruz. Política 2

Registrada alta
de 3,3% na venda
de veículos
A venda de veículos novos acumula alta de 3,3% em 2022
ante o mesmo período do ano
passado, aponta balanço da Fenabrave, com crescimento de
14,8% em outubro. Economia 4

Frente fria que atingiu o Estado nos últimos
dias começa a perder força, diz Cimehgo

A frente fria que atingiu o Estado deve perder força a partir desta sexta-feira,
segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado
de Goiás, o que pode reduzir a formação de áreas de instabilidade. Cidades 10

Projetos tecnológicos
terão R$ 12 mi em crédito

PF deflagra operação
de combate ao tráfico

Cidades 11

Cidades 10

Leia nas CoLunas

t

Xadrez: União Brasil na base

Essência

petista pode favorecer gestão
de Ronaldo Caiado
Política 2

Opinião 3

Câmara isenta
impostos das
lojas fechadas
A Câmara de Goiânia aprovou
projeto que institui isenção ou
redução de impostos e taxas
municipais aos estabelecimentos
comerciais impedidos de funcionar na pandemia. Política 2

“Pré-campanha”
para prefeito se
inicia na capital
A “pré-campanha” para a prefeitura começa em janeiro. Findada a eleição de 2022, é hora
de iniciar o trabalho. Política 5

Jurídica: STJ julga recurso so-

bre pena alternativa em roubo
com simulacro de arma
Cidades 10

Jair Ventura
diz que Esmeraldino
não foi eﬁcaz

esplanada: Nem começou a
transição e aliados de Bolsonaro querem compor com Lula
Política 6

Livraria: Publicação inclui

guia de como ser gentil assinado por Costanza Pascolato
Essência 14

Brasil já no clima
da Copa do Mundo

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%

Foi dada a largada para a Copa do
Mundo. O País já começou a contagem
regressiva para os jogos. Essência 13

Segundo o treinador, o Goiás não
teve a eficiência necessária para
derrotar o Athletico-PR, fora, na
última quarta-feira (2). Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Oposição Bolsonaro

União Brasil na base petista
favorece gestão de Caiado
Proposta tem por objetivo minimizar os impactos econômicos

Câmara aprova
isenção de impostos
a comércios fechados
na pandemia
A Câmara de Goiânia aprovou, na última quarta-feira
(26), o projeto de lei de autoria do vereador Thialu
Guiotti (Avante), que institui a isenção ou redução proporcional de impostos e taxas municipais aos profissionais
e estabelecimentos comerciais que foram impedidos de
funcionar no período da pandemia da Covid-19 por conta
do isolamento social.
A proposta tem por objetivo minimizar os impactos econômicos e financeiros decorrentes do fechamento e auxiliar
as empresas quanto a abertura e manutenção de suas atividades comerciais. Agora, o projeto dependerá da sanção do
prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Repúblicanos).
Ao O Hoje, o vereador Thialu Guiotti, autor da
proposta, disse que cabe ao poder executivo municipal
criar políticas públicas para que a isenção seja cumprida.“Não é justo que esses profissionais e estabelecimentos paguem sua carga tributária sendo que
foram impedidos pelo poder público de exercer suas
funções e de aferir seus lucros para que fossem pagos
esses impostos”, continuou.
Por fim, ele explica que a proposta foi aprovada
em todas as comissões e em plenário por duas vezes,
e que agora cabe a sensibilidade do executivo. “A proposta foi aprovada em todas as comissões e em plenário
duas vezes, vendo que poderá haver a sensibilidade
do poder executivo com essas pessoas que tanto sofreram, não só por conta das mortes, mas também
por conta da saúde financeira de suas profissões e comércios”, completou. (Felipe Cardoso e Luan Monteiro, especial para O Hoje)

xadrez@ohoje.com.br

Nos corredores do Congresso Nacional, o nome
do deputado federal e presidente do União Brasil,
Luciano Bivar, é reconhecido como um hábil negociador político. Além da capacidade argumentativa
— característica de bons advogados —, Bivar consegue
ver cenários bem à frente. Assim, negocia sempre
olhando o futuro. É com essa percepção e ousadia
que ele articula se aproximar do PT, tendo como pretensão costurar uma aliança para barrar Arthur Lyra
(PL) na disputa da reeleição. Se conseguir apoios,
Bivar concorre à Presidência da Câmara. Mesmo que
não consiga seus objetivos, o fato do União Brasil
passar a fazer parte da base Lulista, favorece os
quatro governadores do partido, principalmente Ronaldo Caiado. O governador goiano precisa de investimentos nos próximos quatro anos, muitos dependem
de convênios com o Governo Federal. A decisão de
Bivar é pragmática e deixou isso evidente na entrevista
ao jornal O Globo, que está disposto a conversar com
o PT para integrar a base aliada do governo Lula, e
garante que não estará na oposição.

No serpentário político de Brasília, a tese é que, ao oferecer casa,
escritório, salário e advogado para
Bolsonaro a partir de janeiro de
2023, o presidente do PL, Valdemar
Costa Neto, teria dado um recado
ao PT. Caso forem perseguir o expresidente e família, as votações
na Câmara terão a oposição de
quase 100 deputados do partido,
sem contar no Senado.

Não acabou

No calendário dos bolsonaristas, as manifestações ainda
não cessaram, embora tenham
diminuído os ímpetos. Está prevista para 19 de dezembro, data
da diplomação do presidente
eleito Lula, “uma mega manifestação” como a ocorrida na
quarta-feira (2). Lideranças nacionais do agro e no Congresso
acreditam que esses movimentos
tendem a se esvaziar.

PSDB quer definição

Seja bem-vindo, PT

Governador nenhum se indispõe com o presidente
da República, a não em casos extremos. Quando
muito, ficam cada qual em seu canto. Foi assim a releação de Caiado com o presidente Jair Bolsonaro.
Agora o governo é outro e os caminhos têm que se
alinhar, mesmo sendo de campos opostos ideologicamente. Caiado precisa do Governo Federal, assim
como Lula precisa de boa convivência com o governador. Afinal, ele não terá uma gestão política fácil.
Por mais habilidade que tenha, Lula não conta mais
com os “mensalões” para atrair aliados.

Está prevista para a próxima
quarta-feira (9) reunião em Brasília
da cúpula tucana para definir que
rumos vai tomar o partido: se embarca no governo Lula ou se vai
ter atuação independente. De acordo com o senador Izalci Lucas
(PSDB-DF), “precisamos ter uma
definição clara sobre o futuro”. Os
tucanos têm que discutir, além dos
próximos passos políticos, se vai
ter fusão com outras legendas.

Base sólida

A cúpula petista e o presidente
eleito Luiz Inácio Lula da Silva
querem o PSDB, PSD, União Brasil
e MDB na sua base política no Congresso. Sem esses partidos, fica
muito difícil Lula conseguir aprovar
projetos importantes na área social
prometidos durante a campanha.
(Especial para O Hoje)

Vereador quer “pedir a cabeça” do
prefeito Rogério Cruz na Câmara
Reprodução

Embate ocorreu
por conta de
emendas
impositivas
Yago Sales
Sete dias depois de assumir
na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Paulo Magalhães (União Brasil) usou a tribuna da Casa na manhã de
quinta-feira (3) para pedir ao
líder do prefeito Rogério Cruz,
Anselmo Pereira (MDB), que
levasse ao Paço um recado
amargo. “Oh, negão, Paulo Magalhães é osso duro de roer.
Ou o senhor anda direitinho
com as emendas ou ele vai pedir a sua cabeça”. Tudo por
causa da demora de decisões
sobre as emendas impositivas
por parte do chefe do Executivo.
Em seguida, Magalhães ainda alerta aos colegas da Casa:
“E vocês têm obrigação de votar comigo para colocá-lo no
meio da rua. Tem que respeitar
essa Casa, tem que trabalhar
em parceria. Não é dando que
se recebe, é respeitando aqueles que foram eleitos para estar
nessa Casa em defesa da população de Goiânia”.
Anselmo pediu a parte e,
no costumeiro tom conciliador,
para imiscuir: “Vereador, vossa
excelência se qualifica como
osso duro de roer. É o homem
que tem o maior coração deste

Recém-chegado, Paulo Magalhães disse que é “osso duro de roer” e pode pedir impeachment do prefeito
parlamento”. Magalhães, por
sua vez, interpôs: “Mas nas
minhas questões pessoais eu
ponho para quebrar”. Anselmo
prometeu que levaria a “análise defesa ao Paço”, seguido
de elogios à administração e
garantias de que melhoraria
o diálogo com Cruz.
Não satisfeito, Magalhães,
que assumiu a cadeira por determinação da Justiça Eleitoral
no dia 27 de outubro, afirmou
que, se Cruz não respeitar o
povo, “vai levar chicote”. A
rusga sobrou até para o vereador e presidente da Comis-

são Mista, Cabo Senna (Patriota): Portanto, o senhor trate
de colocar essas emendas para
andar senão vamos caçar o senhor junto com o prefeito”.
Na posse há sete dias, Magalhães indicou como deve
atuar à frente do atual mandato. "Aviso aos colegas que
não nasci para ser um calango.
Tive o melhor relacionamento
político com os ex-prefeitos
Iris Rezende e Paulo Garcia.
Defendo que os direitos dos
vereadores têm que ser respeitados. Combaterei o ódio,
pois estarei ao lado do povo,

mas não farei oposição ao prefeito Rogério Cruz. Aliás, cheguei para fazer a diferença.
Tenho experiência para agir
dessa forma", declarou.
Na tribuna, a vereadora
Sabrina Garcez (Republicanos) afugentou o pronunciamento de Magalhães. “Muito
me estranhou a última fala
do vereador Paulo Magalhães
- uma fala golpista, vereador
-, em relação ao impeachment
do prefeito Rogério Cruz”,
classificou ela.
Ela seguiu com defesa à
gestão do Paço, com destaque

“à dignidade do servidor público” que, diz ela, “não tinha
data-base, não tinha plano de
carreira, não tinha dignidade
para o trabalho”. Garcez ainda
sugeriu que Magalhães não
havia acompanhado a atuação
da Câmara.
No final do discurso, Sabrina voltou a chamar Magalhães
de “vereador golpista”, desceu
da tribuna e foi à mesa do colega afagá-lo com as mãos nas
costas. “Queria falar que não
sou golpista nem traidor. A senhora traiu o Iris várias vezes.
A senhora mudou de lado, não
é apenas aquela vereadora
atuante, aguerrida”, disse, enquanto Sabrina saia, indignada,
de perto do parlamentar. “A
senhora virou uma verdadeira
lagartixa balançando a cabeça
sempre para o prefeito”.
Depois de reclamar que não
teve direito à fala durante à
dela, faz uma acusação: “Não
sou apenas um calango que
balança a cabeça para ganhar
cargo, não. Não balanço a cabeça. A senhora deve ter faturado bem”. Em resposta, Sabrina se defendeu: “Acho que
o vereador se confundiu. Eu
nunca fui da base do ex-prefeito [Iris]. E quando o prefeito
Rogério Cruz assumiu, me coloquei à disposição para ajudar,
sim, a construir a prefeitura
porque tive voz para pautas
que antes não tive voz com o
ex-prefeito. Vamos falar na cidade e não em golpe, vereador”. (Especial para O Hoje)
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Inovação e diversidade: quais
principais aprendizados?
Alessandra Blanco
Diversidade e inclusão talvez seja um dos temas
mais discutidos pelas empresas nos últimos anos.
Basta rolar o feed de posts do Linkedin, assistir a
palestras de qualquer evento, de qualquer setor,
ou participar de uma reunião que envolva líderes
de diferentes empresas que o tema estará em discussão. O termo “CDO”, Chief Diversity Officer,
passou a ser um novo C importante na diretoria
das organizações. E, em um artigo sobre o futuro
do trabalho publicado recentemente, a Harvard
Business Review cita que, em uma análise de resultados do S&P 500, a frequência com que os
CEOs falam sobre questões de equidade, justiça e
inclusão aumentou 658% desde 2018. O que é maravilhoso. Há apenas 10 anos era completamente
diferente. Então, demos um primeiro passo.
Mas qual o impacto social real dessas ações?
O que as empresas estão implementando para
ser inclusivas de verdade? Uma pesquisa recente
da KPMG revela que à medida que a agenda
ESG (Environmental, social and Governance)
evolui, os clientes e os investidores acabam
pressionando as organizações para conectar a
inclusão, a diversidade e a equidade de gênero
nas decisões do negócio.
Faz sentido. Um relatório recente da Organização Internacional do Trabalho mostra que os
elevados níveis de diversidade e inclusão nas
empresas estão associados a maior produtividade, inovação e, claro, ao bem-estar dos funcionários. Meio óbvio, não é? Afinal, olhares diversos trazem ideias diferentes, mais abrangentes
e ampliam resultados nas organizações.
De acordo com um levantamento realizado,
em 2019, pela Accenture Strategy, 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de marcas
que defendem propósitos alinhados aos seus valores de vida. Ao consumirem e defenderem empresas que estão atreladas às suas preferências,
os clientes se tornam responsáveis por divulgar a
organização, além de compartilhar esses valores
com todos, atraindo, naturalmente, novos públicos.
São os chamados “brand lovers” ou fanáticos que
queremos tanto atrair para nossos negócios.
E entre os GenZ essa relação com a escolha de
consumo x marcas com propósito é ainda mais
intensa. A pesquisa True Gen, realizada pela
Box1824 e Mckinsey, aponta que "os consumidores
da geração Z são muito bem informados sobre as
marcas e a realidade por trás delas – e quando
não são, podem rapidamente acessar informações,
atualizar-se e formar uma opinião. Se uma marca
anuncia diversidade, mas não possui diversidade

em sua equipe, esse fato dificilmente será ignorado".
A mesma pesquisa mostra que 87% da Geração Z
deixaram de comprar produtos de empresas envolvidas em escândalos; 82% afirmam lembrar
de pelo menos um escândalo ou caso polêmico
envolvendo empresas; e 50% deixam de comprar
de uma marca que não considera ética.
Portanto, não é só falar sobre diversidade. É
preciso aplicar. Para que as companhias sejam,
de fato, consideradas diversas e inclusivas, é
preciso investir em ações para acolher todos os
públicos e olhar com atenção para os talentos
que possuem dentro de casa.
Mais do que uma obrigação legal, a diversidade
nas empresas têm o poder de abrilhantar os
olhares dos colaboradores e investidores sobre
aquela organização. Afinal, ninguém quer ter seu
nome associado a um lugar preconceituoso e fechado para transformações. Se fizermos uma pesquisa rápida de mercado sobre quais companhias
as pessoas gostariam de trabalhar, tenho plena
convicção de que as respostas giram em torno de:
“eu gostaria de trabalhar em um lugar acolhedor
e transformador” ou “eu seria feliz trabalhando
em uma empresa que enxerga a minha capacidade
e valoriza o meu potencial, independentemente
de orientação sexual, gênero ou etnia”.
Além disso, é fundamental compreendermos
que antes de realizar programas e iniciativas, é
necessário que as empresas entendam o ponto de
partida em relação ao tema. Com pesquisas internas, estudos e dados, será possível realizar uma
análise profunda das informações para avaliar
as lacunas da organização e, assim, definir as
prioridades a serem transformadas. É uma jornada
longa, mas que precisa ser persistente. Com a
ajuda de todos os colaboradores, a companhia
poderá se tornar referência para tantas outras.
O fato é que o mundo vem passando por diversas mudanças dia após dia e é imprescindível
que nós, como líderes, colaboradores e, principalmente, como seres humanos, façamos a nossa
lição de todos os dias de refletir sobre a importância do acolhimento
e de respeitarmos todas
as pessoas como únicas.
Temos muito a aprender e evoluir daqui
para frente, mas apenas
com a compreensão,
entendimento e respeito ao próximo conseAlessandra Blanco é counguiremos chegar ao
try manager do Yahoo Bragrande objetivo final de
sil e head de editorial do
um mundo melhor.
Yahoo Américas

Black Friday: hora de aproveitar
promoções e escapar das ciladas
Ricardo Oliveira
Uma das datas mais esperadas no calendário
do comércio, a Black Friday, acontecerá na sexta-feira, dia 25 de novembro. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima
que a data deste ano deve movimentar R$ 6,05
bilhões no comércio eletrônico, com o número
de pedidos chegando a 8,3 milhões.
De acordo com levantamento da NielsenIQ/Ebit,
40% dos consumidores estão na expectativa de
encontrar preços mais baixos nesta época de
promoções, importada dos Estados Unidos que
já está virando tradição por aqui também. Além
disso, a intenção de compra de produtos para a
família, visando o Natal subiu 33% este ano. Em
comparação, o crescimento durante a Black
Friday no ano passado foi de 31%.
Nesta enxurrada de descontos, quem quer
aproveitar a oportunidade e antecipar as compras de Natal precisa ter cuidado com alguns
detalhes para não cair em ciladas. O planejamento é o segredo para conseguir aproveitar
esse período sem cair nos golpes. O ideal é começar a comparar os preços pelo menos um
mês antes da data. Este é o momento de fazer o
planejamento e começar a pesquisar os valores
dos produtos, para não correr o risco de ser
surpreendido com promoções enganosas.
O primeiro passo é fazer uma lista de todos os
itens que está procurando neste período. Depois,
separe estes produtos por prioridade e mantenha
na lista apenas aqueles que realmente são importantes. Posteriormente, monitore os preços.
Antes de fazer qualquer compra online ou presencial, é fundamental ter certeza de que a loja é
segura e de que o site é verdadeiro. E por fim,
para realmente aproveitar e não se enrolar depois,
é preciso olhar para as suas finanças e entender
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Bancas:

o quanto você pode – e precisa, de fato – gastar.
Todos os direitos do consumidor são válidos
durante a Black Friday, assim como em qualquer
outra promoção. Caso as empresas não cumpram
com os direitos e deveres previstos no Código
de Defesa do Consumidor, procure ajuda. Algumas ferramentas e órgãos podem ser acionados
com o intuito de solucionar os impasses. Essa
etapa é muito importante, já que pode resolver
a reclamação e evitar ações judiciais, que custam
mais tempo e dinheiro.
A orientação é que a reclamação seja aberta
no Procon, caso o comprador não consiga resolver o problema diretamente com o estabelecimento comercial. Para isso, é preciso entrar no
site do órgão do seu Estado para registrar a
ocorrência. Outro canal é o portal oficial do governo (consumidor.gov.br). Criado recentemente,
ele tem como objetivo encontrar soluções alternativas para conflitos entre consumidores e empresas em um ambiente totalmente público.
Primeiro faça uma lista do que você quer;
segundo pesquise sobre as lojas que participarão
da Black Friday. Terceiro compare preços com
antecedência; fique atento ao valor do frete e
o prazo de entrega. Certifique-se de que o site
onde está fazendo as compras é real e tem
uma boa reputação. Prefira pagar no cartão de
crédito, e se possível,
use um cartão virtual.
Preste atenção nas condições de troca e garantia dos produtos.
Utilize uma conexão
segura para fazer compras. Fuja de links suspeitos. E por fim, salve
Ricardo Oliveira é docentodas as informações
te do curso de Direito da
de sua compra.
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Direito de manifestar
Sempre defendi que as pessoas têm que dizer o
que pensam, protestar quando acham algo errado,
defender seus ideais, sejam eles quais forem. Mas
ir para a rua porque não aceitou o resultado de
uma eleição passa de uma piada de mau gosto, é
uma estupidez. Eu indico procurar um bom livro
de história para ver os horrores da ditadura que
assumiu o poder em 64 antes de defender golpe.
Bárbara Garcia
Londres, Inglaterra
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{

As eleições acabaram,
o segundo turno acabou
democraticamente, no
ultimo domingo (30)”
Alexandre de Moraes, presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), ao afirmar em sessão plenária
do TSE, na tarde desta quinta-feira (3),
que “o vencedor [das eleições presidencias, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)] será diplomado
até 19 de dezembro e tomará posse no
dia 1º de janeiro de 2023”. “Isso é democracia, isso é alternância de poder,
isso é estado republicano. Não há
como se contestar um resultado democraticamente divulgado, com movimentos ilícitos, antidemocráticos.
Com movimentos criminosos que
serão combatidos e os responsáveis
apurados e responsabilizados sob a
pena da lei. A democracia venceu novamente o Brasil.” De acordo com Moraes, as pessoas que promovem e
participam de atos “ilícitos, antidemocráticos, criminosos serão combatidos
e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei”. “Aqueles que criminosamente não estão
aceitando [o resultado das eleições],
que criminosamente estão praticando
atos antidemocráticos, serão tratados
como criminosos. As responsabilidades serão apuradas”, pontuou.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
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. “acharam que fechar as rodovias e deixar instável o País iria passar o
quê?”, questionou o leitor.
Ronny Fraga Lopes

M

@ohoje
Uma proposta de emenda à Constituição
que está sendo chamada de PeC emergencial de transição é a aposta do presidente
eleito luiz inácio lula da silva (PT) para viabilizar o pagamento de promessas da campanha, como o auxílio Brasil de R$ 600 a
partir de janeiro de 2023. o texto, que será
construído até a próxima terça-feira (8), flexibilizaria o teto de gastos com despesas
inadiáveis, como o programa de transferência de renda. “orçamento lixo enviado
pelo atual governo”, comentou o leitor.
Paulo de Souza (@paulo1914_)

N

@jornalohoje
o ministro do supremo Tribunal Federal
(sTF), alexandre de Moraes, deu prazo de 48
horas para que a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apresente relatório de todas as multas
aplicadas a veículos que participaram de
bloqueios em rodovias federais. a decisão
foi tomada na ação na qual o ministro determinou, na segunda-feira (31), o total desbloqueio das rodovias federais que
registraram paralisações de caminhoneiros.
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Gasto com dívidas cresce 6,5 vezes
mais do que a renda das famílias
Na comparação mensal, houve crescimento de 14,8% em outubro

Venda de veículos
acumula alta de
3,3% no ano,
aponta Fenabrave
A venda de veículos automotores novos acumula alta
de 3,3% de janeiro a outubro de 2022 ante o mesmo
período do ano passado, aponta balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Na comparação mensal, houve crescimento de 14,8% em
outubro em relação ao mesmo mês de 2021. Houve recuo,
no entanto, de 5,51% em outubro ante setembro.
O presidente da Fenabrave, Andreta Jr, aponta que
a retração pode ser explicada por um menor número
de dias úteis em outubro (20). Em setembro foram 21
dias. “Boa parte dos segmentos teve números similares
em relação ao mês anterior nas vendas diárias, o que
indica que o movimento de recuperação se mantém”,
disse em nota.
O volume total de veículos emplacados em outubro foi
316.819. Em setembro, esse número ultrapassou 335 mil
unidades. Em outubro de 2021, foram negociados cerca
de 275 mil veículos. De janeiro a outubro deste ano, a
soma chega a 2.957.600. No mesmo período do ano passado,
foram aproximadamente 2,8 milhões de unidades.

O “serviço da dívida” das famílias, envolvendo o pagamento de juros e amortizações
do saldo devedor, registrou forte aceleração
nos últimos meses, passando a crescer em
velocidade mais acentuada do que a renda
disponível bruta das famílias, de acordo com
dados do Banco Central (BC). O avanço tem
acompanhado não só a alta dos juros, mas
também a curva de crescente endividamento
das famílias, tornando o cenário econômico
à frente mais nebuloso, especialmente para
as famílias de renda mais baixa, como mostra
trabalho recentemente desenvolvido pela
equipe de pesquisadores responsável pelo
Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV)
e explorado pelo economista Luiz Schymura,
do próprio Ibre, em artigo no jornal Valor
Econômico (1º.11.2022).
O comprometimento da renda das famílias com o pagamento de juros e amortizações
atingiu em agosto deste ano níveis históricos,
batendo em 29,40% diante de 25,53% no
mesmo mês do ano passado. Nesta comparação, o BC leva em conta a renda bruta disponível das famílias numa média trimestral,
já devidamente dessazonalizada e ajustada
à inflação. Entre o trimestre finalizado em
agosto do ano passado e o mesmo período
trimestral deste ano, a renda experimentou
variação real de 2,84%, saindo de R$ 515,044
bilhões para R$ 529,668 bilhões.
Cruzando esse dado com a informação
do próprio BC em relação à parcela da renda
destinada ao pagamento do serviço da dívida,

pode-se estimar um gasto médio ao redor
de R$ 155,72 bilhões em agosto deste ano, o
que se compara com algo em torno de R$
131,48 bilhões no mesmo mês do ano passado,
resultando num incremento de 18,4% também em termos reais. Ou seja, a velocidade
de crescimento do serviço da dívida foi praticamente 6,5 vezes maior do que o aumento
registrado pela renda das famílias.

Descasamento

A dívida ampliada contratada pelas famílias,
incluindo empréstimos e financiamentos de
bancos e outras instituições financeiras, empréstimos de fundos, a exemplo do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(Fies), além de empréstimos tomados fora do
País, experimentou crescimento nominal de
19,3% entre setembro do ano passado e o
mesmo mês deste ano, saindo de R$ 2,777 trilhões para qualquer coisa próxima a R$ 3,314
trilhões. Nitidamente, a dívida ampliada tem
crescido mais rapidamente do que a capacidade
do conjunto da economia de gerar renda e riquezas, já que a relação do saldo devedor
com o Produto Interno Bruto (PIB) avançou
de 32,9% para 35,2%. Mantido esse descompasso, a tendência é de um agravamento dos
números da inadimplência, trazendo o risco
de afetar muito negativamente a capacidade
e as decisões de consumo da família, agravando
a crise caso nenhuma medida seja tomada
pelo governo recém-eleito em busca de soluções
para o que Schymura classifica como “superendividamento” das famílias.

Segmentos

No segmento automóveis e comerciais leves, foram
emplacadas 168.474 unidades em outubro. Em setembro,
foram pouco mais de 180 mil, uma queda de 6,62%. No
acumulado do ano, de janeiro a outubro, esse grupo
registra queda de 3,47%. Foram emplacados cerca de
1,56 milhão ante 1,61 milhão no mesmo período do
ano passado.
A Fenabrave também levantou o número de automóveis e comerciais leves eletrificados. O emplacamento
desses modelos somaram 4.460 unidades em outubro.
No ano, o total é de 38.704 emplacamentos. "Isso representa
um resultado 43,6% maior que o acumulado no mesmo
período de 2021, quando cerca de 27 mil veículos eletrificados foram emplacados", destacou o presidente.
O grupo ônibus e caminhões, por sua vez, teve 12.410
unidades emplacadas. No mês anterior foram mais de
13,5 mil, uma queda de 8,26%. Em relação a outubro de
2021, no entanto, o resultado é melhor, com acréscimo
de 1,19% nos emplacamentos. O comparativo do acumulado é menos expressivo, com alta de 0,04%. Foram
negociadas pouco mais de 119,6 mil unidades. (ABr)

EXPRESSA
t
Apesar de representarem 56% da população brasileira,
os trabalhadores negros são o que mais sofrem para ingressar no mercado de trabalho, e correspondem a cerca
de 65% dos desocupados e subutilizados. Diante dessa
realidade, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou
o Projeto de Lei Complementar (PLP) 215/2021, que dispõe
sobre prioridade e condições favorecidas na concessão
de crédito para empreendedores e profissionais liberais
negros. O texto aguarda deliberação da Mesa. “Diante de
tal contexto, para muitos, a única saída na busca pela
subsistência passa pelo empreendedorismo — tornam-se
assim empreendedores. Mas, mesmo para empreender,
os negros enfrentam grandes dificuldades relacionadas
ao racismo estrutural”, expõe o senador. Assim como nos
Estados Unidos, no Brasil empreendedores negros têm
seus pedidos de crédito negados com maior frequência
que os brancos, segundo Contarato. Essa taxa seria duas
vezes maior no país americano e três vezes maior no
Brasil. “O empreendedorismo negro é fundamental para
o desenvolvimento da economia brasileira, com grande
potencial para melhorar a condição de vida da população
e gerar mais empregos”, afirma Contarato. (ABr)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3103/0222- 1° Leilão e nº 3104/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 25/11/2022 até 04/12/2022, no primeiro
leilão, e de 09/12/2022 até 19/12/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP e
no escritório do leiloeiro, Sr. JOSÉ LUIZ DONIZETE DA SILVA, no endereço Rua Visconde de
Itaboraí, 433/441, Vila Azevedo, São Paulo/SP – CEP 03308-050, telefones (11) 3525-6591, (11)
96789-2037 ou (11) 99708-0465. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 17:00hs
(Site: https://www.siteleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 05/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: https://www.siteleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

BALANÇO
t

2 Num parêntese, o conceito de renda adotado pelo
BC (Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias )
teoricamente permite identificar todas as formas de
renda das famílias, somando
salários dos trabalhadores,
dividendos e outras rendas
recebidos por donos de empresas, rendimentos de aluguéis e juros e demais rendimentos de aplicações financeiras, aposentadorias, pensões e benefícios do sistema
nacional de assistência social,
como os benefícios de prestação continuada, renda mensal vitalícia e Bolsa Família
(hoje Auxílio Brasil), além de
transferências eventuais de
renda, a exemplo do auxílio
emergencial. Depois de somar
todos aqueles valores, o BC
desconta os valores pagos pelas famílias a título de imposto de renda e impostos
sobre o patrimônio (como
IPTU e ITR), as contribuições
para a Previdência e transferências de renda feitas pelas famílias para outras instituições e para fora do Brasil.
Fecha parêntese.
2 Os dados do BC mostram
uma variação relativamente
modesta dos índices de inadimplência dentro do sistema
financeiro nacional, no caso
das pessoas físicas, saindo de
2,9% em julho e agosto do
ano passado para 3,6% em
julho e para 3,7% em agosto

e setembro deste ano. Modesto
diante do aumento verificado
no comprometimento da renda com o serviço da dívida.
2 De acordo com Schymura,
pesquisadores do Ibre construíram uma “radiografia detalhada dessa onda de endividamento das famílias”, resultado ainda das dificuldades geradas pela pandemia
e agravadas mais recentemente pela escalada dos juros. Essa radiografia considerou a base de dados do
Sistema Central de Riscos
(SCR) do BC, que consolida
“informações remetidas mensalmente por todas as instituições financeiras”, entre
bancos e as chamadas fintechs, incluindo operações
acima de R$ 200 sobre “empréstimos, financiamentos,
avais e fianças”.
2 Os números mostram que
as famílias de renda mais
baixa, com ganhos mensais
de até dois salários mínimos,
têm sido mais sacrificadas
nesse processo, com o endividamento agravado ainda
pelo fato de se concentrar
em formas mais onerosas de
crédito, a exemplo de empréstimos pessoais e cartão
de crédito. Assim, entre janeiro de 2020, antes da pandemia, e julho deste ano, as
dívidas com cartão e empréstimos pessoais naquela faixa
de renda cresceram 68,5% e
131,0% atingindo respectiva-

mente R$ 114,3 bilhões e R$
46,9 bilhões. A inadimplência
no cartão subiu de 7% para
13% entre maio de 2021 e julho deste ano, saindo de 6%
para 10% nos empréstimos
pessoais de outubro do ano
passado para julho deste ano.
2 Na faixa de renda mais
alta, com ganhos acima de
cinco salários mínimos, as dívidas com cartão e com empréstimo pessoal aumentaram
56,0% e 62,0% também entre
janeiro de 2020 e julho de
2022, chegando a R$ 187,9 bilhões e a R$ 120,6 bilhões na
mesma ordem. Mas a inadimplência tem flutuado entre 2%
e 3% ao longo deste ano.
2 Entre outras conclusões,
os pesquisadores do Ibre, nas
palavras de Schymura, os clientes de baixa renda passaram
a responder por quase dois
quintos da inadimplência em
todo o sistema, muito embora
representem “apenas cerca de
um quinto do volume de crédito para pessoas físicas”.
2 Ainda segundo o pesquisador, “para esse segmento (de renda mais baixa), é bastante comum renegociar dívidas, mas agora
isso está sendo feito num
ambiente de juros muito
mais altos, o que deve criar
superendividamento persistente, com efeitos macroeconômicos adversos como
a inibição do consumo”. (Especial para O Hoje)

IPC-S tem inﬂação em sete
capitais pesquisadas pela FGV
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) teve
inflação nas sete capitais pesquisadas em outubro pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em todos os locais, houve aumento na comparação com setembro. A maior alta ocorreu
no Recife (1,30 ponto percentual (pp), ao passar de 0,37%
em setembro para 1,67% em
outubro). Em Porto Alegre, hou-

ve alta de um pp, ao sair de
uma deflação (queda de preços)
de 0,29% em setembro para
uma inflação de 0,29% no mês
seguinte. Outras cidades que
tiveram deflação em setembro
e inflação em outubro foram
Belo Horizonte (subiu 0,39 pp,
indo de -0,02% para 0,37%) e
São Paulo (alta de 0,63 pp. Foi
de -0,08% para 0,55%).
Nas demais cidades, in-

flação apresentou as seguintes altas: Brasília (0,84 pp,
ao passar de 0,20% para
1,04%), Rio de Janeiro (0,43
ponto percentual. Foi de
0,19% para 0,62%) e Salvador
(0,20 ponto percentual, subiu
de 0,33% para 0,53%).
A média nacional do IPC-S,
divulgada na última terça-feira
(1º), subiu de 0,02% em setembro
para 0,69% em outubro. (ABr)
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“Pré-campanha” para Prefeitura
de Goiânia começa em janeiro
Findado o processo
eleitoral de 2022,
é a hora dos
postulantes se
movimentarem.
Na capital, situação
não é diferente
Felipe Cardoso e
Francisco Costa
A “pré-campanha” para as
prefeituras municipais começa em janeiro. Findado o processo eleitoral de 2022, é a
hora dos postulantes a comandar os municípios se movimentarem. E Goiânia não é
diferente. O Jornal O Hoje escutou alguns analistas e interlocutores para montar um
possível quadro de 2024.
Na capital, o pré-candidato
óbvio na disputa é o atual
prefeito Rogério Cruz (Republicanos). A vida do gestor
em 2024, todavia, pode não
ser tão fácil. Para começar,
ele não foi o dono dos votos
que o elegeu. O eleito, de fato,
foi Maguito Vilela (MDB), que
faleceu ainda em janeiro de
2021 em decorrência de sequelas da Covid-19.
Meses depois, Rogério rompeu com o MDB e houve a debandada do secretário maguitista. A situação gerou desgaste, assim como a relação de
Rogério e da Câmara de Goiânia. A coluna Xadrez já abordou as dificuldades do prefeito
em mais de um momento.
Para o jornalista Wilson Silvestre, o prefeito não tem acertado a mão na política e na
gestão, o que mantém um clima de animosidade entre ele
e os vereadores.
“Existe boa vontade do prefeito em se acertar, mas seus
auxiliares batem cabeça e travam ações prioritárias que já
deveriam ter sido resolvidas.
São várias obras inacabadas,
coleta de lixo ineficiente e aspecto de cidade mal cuidada.
Obras importantes que faltam
o mínimo para serem concluídas, mas aos olhos da população, estão paralisadas”,
disse uma fonte.
Além disso, há questões de
projetos como o Plano Diretor,
que não foi enviado à Câmara
no tempo certo, o que teria

Bruno Peixoto,
Adriana Accorsi,
Wilder Morais, João
Campos, Aava
Santiago, Matheus
Ribeiro, Vanderlan
Cardoso e Wolmir
Amado como
cotados

impactado na campanha de
não eleitos deste ano. Fora os
desgastes de outras pautas na
Câmara teve que pegar. E vale
lembrar, o prefeito também
não conseguiu eleger a esposa
Thelma Cruz (Republicanos) à
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego).
Mais recentemente, houve
uma exoneração em massa no
paço. Os vereadores ainda
aguardam o processo de re-

nomeação de indicados para
que ocorra a reconstrução da
base dele na Câmara.

E se não for?

Nos bastidores, a informação que circula é que Rogério já cogitou não disputar
a reeleição, caso sua aprovação entre os goianos não decole. Nessa situação, o Republicanos pode ainda ter candidatura em 2024.
Presidente estadual da sigla, o deputado federal João
Campos disputou o Senado
neste ano na chapa de Gustavo
Mendanha (Patriota), mas não
conseguiu o mandato. Ele é
um dos nomes que poderia
se colocar na corrida pelo paço
municipal. Da mesma forma,
o deputado estadual e deputado federal eleito Jeferson
Rodrigues poderia representar
a sigla na disputa.

Outras possibilidades

O PSDB de Marconi Perillo
também deve começar a se
movimentar, apesar da pouca
tradição na prefeitura de Goiânia. Interlocutores apostam
que o ex-governador não deve
entrar na disputa, mas articular nomes como o da vereadora por Goiânia Aava
Santiago, que é presidente

metropolitana da sigla, ou do
jornalista Matheus Ribeiro,
segundo tucano mais votado
com 46,9 mil eleitores para a
Câmara Federal.
Com a vitória de Lula, o
PT também deve vir forte em
2024. O nome provável seria
o da deputada federal eleita
Adriana Accorsi, que já disputou o paço duas vezes, tendo terminado em terceiro lugar em 2020. Ela, todavia, já
disse em mais de uma ocasião
que cumprirá os quatro anos
de mandato na Câmara Federal em respeito aos seus
mais de 96,7 mil eleitores.
Nada impede que a sigla tente
convencê-la do contrário. O
Partido dos Trabalhadores
conta com outros quadros,
entre eles o próprio Wolmir
Amado, que disputou o Palácio das Esmeraldas.
Há, ainda, a possibilidade
do senador Vanderlan Cardoso
(PSD) tentar nova investida na
capital. O ex-prefeito de Senador Canedo já chegou a dois
segundos turnos em Goiânia:
um contra Iris Rezende e outro
Maguito Vilela. Já bateu na trave duas vezes.
Deputado federal pelo
PSB, Elias Vaz disputou o último pleito e terminou em
quinto lugar. Na Câmara, se

destacou pela oposição a Bolsonaro (PL). Presidente estadual da legenda ele ainda
pode avaliar o cenário.

MDB

O MDB tem tradição em
Goiânia. A capital teve Iris
Rezende em diversas gestões
e no último pleito elegeu Maguito Vilela. Em 2024, o partido pode lançar o deputado
estadual reeleito Bruno Peixoto na disputa.
O político vive sua melhor fase. Líder do governo
na Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) e talvez o
nome mais forte para substituir Lissauer Vieira (PSD)
na presidência da Casa, ele
foi o deputado estadual mais
votado neste ano: 73,6 mil
eleitores. Caso concorra, ainda deverá ter o apoio do governador Ronaldo Caiado
(União Brasil).
Além disso, entra na equação uma questão pessoal. Bruno nunca escondeu que seu
sonho político é ser prefeito
de Goiânia. Como dito, ele vive
o ápice da carreira política.
Caso mantenha essa força pelos próximos dois anos, estará
no momento certo para disputar a prefeitura de Goiânia.
(Especial para O Hoje)

ESCOLHA DO PREFEITO

Martins será líder do governo na Câmara de Aparecida
O prefeito de Aparecida
de Goiânia Vilmar Mariano,
o Vilmarzin (Patriota), escolheu, junto com 19 vereadores, Isaac Martins (Patriota)
como o novo líder do governo na Câmara Municipal. A
decisão aconteceu em reunião no gabinete, na última
segunda-feira (31).
Vale citar, Isaac Martins
está em segundo mandato
de vereador. O gestor de
Aparecida disse que convocou os parlamentares para
escolher o líder de forma
democrática.
“Fui vereador por quatro
mandatos e presidente do Poder Legislativo, e agora como
prefeito, de forma democrática, convidei todos os vereadores, que trabalham conosco
para fazer uma gestão de re-

Divulgação

sultados para a população,
para escolher o líder do Governo na Câmara.”

“Vou seguir tratando diretamente com os vereadores as
demandas da sociedade e a

partir de agora com o auxílio
de um vereador experiente e
escolhido pela maioria dos seus

Reunião ocorreu na
última segunda-feira
(31) no gabinete
do prefeito Vilmar
Mariano

pares”, disse o prefeito de Aparecida. (Francisco Costa, especial para O Hoje)
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Geraldo Alckmin esteve com o ministro Ciro Nogueira no Planalto

Transição
começa na
próxima
segunda-feira
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontrou
no início da tarde da última quinta-feira (3) com o ministro
da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto, na
primeira reunião para tratar da transição de governo.
“Nós devemos começar a partir de segunda-feira da
próxima semana [a transição do governo]. Então, todo o
fluxo de informações também foi conversado. Nós vamos
encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para
Casa Civil, e a transição instalada, com o objetivo da transparência, do planejamento, de continuidade dos serviços
prestados à população e que a gente possa, nesse período,
ter todas as informações e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los e de outra forma, nos prepararmos
para a posse no dia 1º [de janeiro]”, disse Alckmin.
De acordo com Geraldo Alckmin, a partir de segunda-feira (7) começarão uma série de reuniões de trabalho.
De acordo com a legislação, 50 pessoas podem ser nomeadas para atuar no período de transição, grupo que
pode ter ainda servidores federais e voluntários. Os nomes, segundo o vice-presidente eleito, também devem
começar a ser anunciados na segunda-feira.
Partidos que apoiaram a candidatura de Lula indicarão
nomes para compor a equipe de transição. Segundo Alckmin,
também haverá conversas com políticos e partidos que aderiram
apenas no segundo turno, como Simone Tebet (MDB) e o PDT.
No primeiro turno, dez siglas compuseram a coligação nacional
em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva: Federação
Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSOL/Rede
(PSOL e Rede), PSB, Solidariedade, Pros, Avante e Agir. No
segundo turno, partidos como PDT e Cidadania também
aderiram à campanha. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

A transição do Centrão

Alerta cresce

Pé na e$trada

Povo no chão

Nem começou a transição e caciques de dois
partidos aliados do Governo de Jair Bolsonaro
(PL) já indicaram para o presidente eleito, Lula
da Silva (PT), que estão à disposição com suas
bancadas pela governabilidade. A fatura é discreta,
por ora. O Republicanos, que negociava com Bolsonaro a recriação do Ministério dos Esportes –
que comandou nos Governos Dilma e Temer – almeja retomar o controle da pasta. E o PL de Valdemar da Costa Neto – isso mesmo, o partido do
atual presidente – sonha em voltar ao mando do
DNIT e do Ministério dos Transportes. O partido,
que já se chamou PR, desfilou na Esplanada desde
o 1º Governo Lula com nomes como Anderson
Adauto e Alfredo Nascimento. Mas quem sempre
mandou, de fato, foi Valdemar, que agora orbita
o metiê de Lula discretamente.
Mal assumiu
a
concessão
da conhecida BR-116, a
Rio-Bahia, o
Grupo Eco
Rodovias,
através da
EcoMinas,
começou a
mapear
pontos da
estrada
onde vai
instalar radares para
o DNIT e suas praças de pedágio. Sem mexer um
metro de reforma ou manutenção da rodovia. O
edital, evidentemente, prevê melhorias a longo prazo.
Mas a facada no bolso do motorista será imediata.

Vista grossa

O bloqueio de estradas Brasil adentro é só
um dos problemas que o setor enfrenta. A fiscalização nas rodovias pelo Governo está frouxa
há um ano. A ANTT teve a chance ontem de revogar a famigerada Súmula 11, que tirou poderes
dos fiscais de apreensão de veículos irregulares
em flagrante e restringiu o conceito de transporte
clandestino. A súmula vigoraria só por três meses
e ficou na pista. O diretor da agência, Rafael
Vitale, marcou para dia 17 a decisão, e os fiscais
continuam de mãos atadas.

Dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito
Estufa revelam que as emissões brutas causadas por desmatamento no Brasil cresceram 20% entre 2020 e 2021.
O desmate na Amazônia é o
principal vetor para o aumento, responsável por 77%
das emissões. Dados do INPE
apontam que de 1º a 31 de
outubro foram registrados
13.911 focos de queimadas
na Amazônia, aumento de
20,4% em relação ao mesmo
mês de 2021.
As companhias se gabam
no sistema de som de respeitar horários. Um levantamento da plataforma AirHelp
mostra que 134,7 mil passageiros foram afetados por
cancelamentos de voos nos
aeroportos em setembro. Os
passageiros prejudicados por
atrasos superiores a 4 horas
foram 15.163 mil. As companhias aéreas brasileiras (em
especial GOL, Latam e Azul)
transportaram 6,3 milhões
de passageiros no mesmo período de 2022.

Povo no vermelho!

Pelo 9º mês consecutivo
a inadimplência aumentou
no País, chegando em setembro à marca de 68,39 milhões
de pessoas com o nome negativado, segundo o Mapa
da Inadimplência e Negociação de Dívidas, da Serasa. A
soma de todas as dívidas passou de R$ 295 bilhões. O valor
médio da dívida de cada inadimplente está em R$ 4,3 mil.
A Serasa lançou seu Feirão
Limpa Nome para negociar
desconto até dia 5 de dezembro. (Especial para O Hoje)

STF pede relatório sobre multas
aplicadas nos bloqueios em rodovias
Valter Campanato / ABr

Trânsito foi
liberado em 876
localidades,
segundo a PRF
Luan Monteiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes deu prazo de 48
horas para que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresente relatório de todas as multas aplicadas a veículos que
participaram de bloqueios em
rodovias federais.
A decisão foi tomada na
ação na qual o ministro determinou, na segunda-feira (31),
o total desbloqueio das rodovias federais que registraram
paralisações de caminhoneiros.
“Intime-se, com urgência e inclusive por meios eletrônicos, o
diretor-geral da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) para que apresente,
no prazo de 48 horas, o relatório
circunstanciado de todas as multas aplicadas em cumprimento à
decisão proferida nos presentes
autos, com a identificação dos
veículos e pessoas autuadas”, determinou o ministro.
Ontem, a PRF informou que
ainda restam ao menos 73 pontos de interdição parcial ou

bloqueio integral em trechos
de vias federais que cortam o
País. Segundo a corporação,
policiais rodoviários federais
já conseguiram liberar o trânsito em 876 localidades.
No domingo (30), após o

anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios
em diversos pontos do País.
(Especial para O Hoje)

Alexandre de Moraes deu prazo
de 48 horas para que a PRF
apresente relatório de todas
as multas aplicadas a veículos
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Faltou eﬁciência

Para Jair Ventura,
Goiás não foi eficaz
para ganhar do
Athletico-PR

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Breno Modesto
Na tarde da última quarta-feira (2), o Goiás foi derrotado pelo Athletico-PR, fora
de casa. Na Arena da Baixada,
em Curitiba, o Furacão bateu
o Esmeraldino por 3 a 2. Apesar do resultado adverso, o
time comandado pelo técnico
Jair Ventura confirmou, matematicamente, a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
Após o término do duelo,
o treinador alviverde disse,
em entrevista coletiva, que
sua equipe não foi eficaz para
conseguir os três pontos no
Paraná. De acordo com Jair
Ventura, o Goiás começou a
entender o jogo apenas quando já perdia por 2 a 0. Apesar
de ter reagido no segundo
tempo, o comandante entende
que a falta de eficiência nas
chances criadas foram determinantes para a derrota.
“Foi um jogo atípico. Fizemos um pênalti com três
minutos. Com seis (minutos),
já estava 1 a 0 para o mandante. Com 16 (minutos), 2 a
0. Demoramos a se adaptar
à Arena (da Baixada), principalmente em relação à grama sintética. É muito difícil
jogar aqui. Estou disputando
a Série A desde 2016 e, sempre que estive aqui (na Arena
da Baixada), foram jogos dificílimos. Sentimos um pouco
o início do jogo. Fizemos um

pênalti. Quando começamos
a entender o jogo, já estava
2 a 0. O que fica de lição é o
poder de reação da equipe
do Goiás, principalmente no
segundo tempo, onde tivemos as melhores chances.
Conseguimos controlar o
jogo, tivemos mais posse que
o nosso adversário, o que
não é uma característica da
nossa equipe. Mas não fomos
eficientes para conseguir o
empate e a virada. Criamos
para isso, mas sofremos no
início. Fomos melhores no
segundo tempo, mas não foi
o suficiente para virar”, disse
Jair Ventura.

MUNDIAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Na quarta-feira
(2), o Esmeraldino
foi derrotado pelo
Furacão por 3 a 2,
na Arena da Baixada

Outro assunto abordado na
coletiva de Jair Ventura foi a
atuação do zagueiro Yan Souto,
que cometeu um pênalti no
início da partida e que marcou
um dos dois gols esmeraldino.
Segundo Jair Ventura, o defensor, que não vinha jogando
para ser preservado pelas falhas que cometeu anteriormente, foi um dos destaques
da segunda etapa.
“O Yan (Souto) é uma
promessa. E toda promessa,
por ainda não ser uma realidade, oscila.
Muita gente não entendeu
o motivo de eu ter ficado um
tempo sem utilizá-lo. Foi para

preservá-lo. Ele teve alguns erros que foram determinantes
e que resultaram em gols (dos
adversários). Demos uma preservada nele. Agora, estamos
voltando a utilizá-lo. E ele volta
a ser determinante ali no início
do jogo, cometendo um pênalti.
Mas mostrou a personalidade
que tem. Ele teve um erro, mas
fez um jogo impecável no segundo tempo. Ele fez um grande jogo. Eu estou aqui há 38
jogos e nunca transferi a responsabilidade para um atleta.
O futebol é um esporte coletivo.
Todos perdem e todos ganham”, finalizou Jair Ventura.
(Especial para O Hoje)

COPINHA

Fabio Menotti/SE Palmeiras

Rebeca Andrade
conquista o ouro
no individual geral
Rebeca Andrade deu
mais uma prova de que
é o maior nome da ginástica brasileira na
atualidade, pois conquistou, na tarde desta quinta-feira (3), o título do
individual geral do Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool (Inglaterra).
Para garantir a conquista, a brasileira somou o total de 56,899
pontos, com destaque
para os 15,166 pontos
obtidos no salto, aparelho no qual já havia garantido outra medalha
dourada na última edição do Mundial, em
2021 em Kitakyushu (Japão), e no qual a atleta
do Flamengo é a atual
detentora do ouro olímpico (em Tóquio, Rebeca

também levou para
casa uma prata no individual geral).
Depois da ótima performance no salto, a atleta
de 23 anos teve uma boa
atuação na barra que lhe
garantiu 13,800 pontos. O
terceiro aparelho foi a
trave, no qual somou
13,533. Depois a brasileira
voltou a apresentar a coreografia do Baile de Favela para fechar a decisão
com 14,400 pontos e o título mundial.
Após o ouro no individual geral, Rebeca Andrade tem a possibilidade
de garantir mais três medalhas no Mundial de Liverpool no decorrer do
próximo final de semana,
quando disputa as finais
na barra, na trave e no
solo. (ABr)
Ricardo Bufolin/CBG

A brasileira fica no lugar mais alto
no pódio do Mundial de Liverpool

Em 2022, o Palmeiras bateu o Santos e conquistou a Copinha pela primeira vez

Goianos conhecem grupos
e adversários na Copinha
A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta quinta-feira (3), o conselho técnico
da próxima edição da Copinha,
a competição de base mais famosa e tradicional do futebol
brasileiro. Com 128 clubes participantes, divididos em 32 grupos, o torneio começará no dia
2 de janeiro e se estenderá até
o dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, que recebe a final.
Assim como aconteceu em
2022, o Estado de Goiás será
representado por quatro equipes. São elas: Aparecidense,
Atlético Goianiense, Goiás e
Vila Nova, que participaram
da Copinha deste ano. Dentre
eles, o Rubro-Negro foi quem
chegou mais longe. O Dragãozinho foi até a fase 16 avos de

final, onde foi eliminado pelo
Palmeiras, que seria o campeão da competição.
Para a próxima edição, a
distribuição das chaves nas
quais os goianos estão inseridos ficou da seguinte maneira:
O Atlético Goianiense estará
no Grupo 4. Ao seu lado, estarão Sampaio Corrêa, do Maranhão, Itabaiana, de Sergipe, e
Botafogo, de Ribeirão Preto,
no Interior de São Paulo. A
sede do grupo será na cidade
de São José do Rio Preto.
No Grupo 5, está a Aparecidense, que vai para a sua segunda participação no torneio.
Desta vez, o Camaleão terá pela
frente o XV de Jaú, de São Paulo,
o Flamengo, do Rio de Janeiro,
e o Floresta, do Ceará. Todas as
partidas da chave serão reali-

zadas na cidade de Jaú.
Já o Goiás jogará contra
Atlético Guaratinguetá, de São
Paulo, Gama, do Distrito Federal, e Grêmio Pague Menos,
do Ceará. Os quatro integrarão
o Grupo 13 da Copinha, que
tem sua sede na cidade de
Guaratinguetá.
Por fim, o Vila Nova estará
no Grupo 28. O Tigre enfrentará Mauá, de São Paulo,
Mauaense, também do Estado
de São Paulo, e Nova Iguaçu,
do Rio de Janeiro. Com dois
clubes na chave, a cidade de
Mauá será a sede do grupo.
Atual campeão da competição, o Palmeiras está no Grupo
3, junto de Rio Preto, de São Paulo, Santana, do Amapá, e Juazeirense, da Bahia. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Alan Deyvid/Atlético-GO

Segundo o treinador Eduardo Souza, sua equipe estava muito ansiosa para fazer o gol da vitória contra o Santos

Ânsia de vencer
Breno Modesto
Na noite da última quarta-feira (2), o Atlético Goianiense viu sua situação no
Campeonato Brasileiro ficar
ainda mais complicada. Jogando em casa, o time comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza acabou sendo
derrotado, de virada, pelo Santos, pelo placar de 3 a 2. O resultado, aliado às vitórias de
Cuiabá e Coritiba, fez com que
a diferença para o Rubro-Negro sair da zona de rebaixamento aumentasse para cinco
pontos, a três rodadas do fim
da competição nacional.
Após o fim da partida, o
comandante atleticano disse
que a ânsia por marcar o gol
da vitória, quando o duelo es-

Eduardo Souza diz que ansiedade para fazer gol
da vitória atrapalhou Atlético contra o Santos
tava empatado em 2 a 2, acabou atrapalhando sua equipe,
que se lançou em direção ao
ataque e acabou ficando exposta no setor defensivo. De
acordo com Eduardo Souza,
em um jogo “normal”, isso
não teria acontecido.
“Nós tomamos o gol (no último minuto) por causa da
nossa ânsia de fazer o gol (da
vitória). Os jogadores queriam
fazer o gol. Mas, na ânsia, fomos com o zagueiro para a
área, naquele último lance.
Talvez, se tivéssemos ficado
com o zagueiro, não teríamos

tomado o gol. Mas não teríamos arriscado. Então, na situação em que nós estamos e,
se o Coritiba tivesse empatado,
um ponto serviria. Mas, pela
vitória do Coritiba, um ponto
não seria suficiente. Então, tínhamos que ter arriscado.
Num jogo “normal”, nossos
zagueiros não estariam tentando fazer o gol. Então, foi
pela ânsia de fazer o gol”, analisou Eduardo Souza.
Apesar de ver o clube rubro-negro se aproximar ainda mais do rebaixamento à
segunda divisão, Eduardo

Souza mantém os pés no
chão. Segundo o treinador,
há sete rodadas atrás, o Dragão já era taxado como rebaixado. Porém, depois de
uma arrancada, conseguiu
se livrar desse rótulo, que
foi aplicado de forma precoce. Assim, ele garante que,
enquanto o Atlético tiver
chances de permanência na
Série A, ele lutará para fazer
isso acontecer.
“Há sete jogos atrás, nós
“já tínhamos caído”. O Atlético
Goianiense estava “rebaixado”, há sete jogos atrás. Nós

só precisávamos cumprir tabela e ser competitivos, para
não passar vergonha dentro
do campeonato. Os jogadores
conseguiram dar essa esperança (à torcida) nos cinco
jogos seguidos. E nós perdemos os últimos dois. Mas, ao
meu ver, foram os dois melhores que fizemos. Nós estamos tentando. Não é uma desculpa, porque eu não sou de
dar desculpas. Mas vamos
continuar lutando”, finalizou
Eduardo Souza.
O Atlético Goianiense volta a campo no próximo domingo (6), quando enfrentará
o Fortaleza, fora de casa. A
partida acontece às 16h, na
Arena Castelão, na cidade de
Fortaleza, no Ceará. (Especial para O Hoje)
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Corredores foram criados para reduzir letalidade no trânsito e aumentar a fluidez; mortes foram reduzidas, mas desrespeito dos motoristas ainda deixa as vias lentas

65 mil multas por transitar
nos corredores de ônibus
Em Goiânia, são quatro avenidas contempladas com as faixas exclusivas

Vinícius Marques
Criados em 2012 com o objetivo de reduzir a letalidade no
trânsito na Capital e garantir
maior fluidez para o transporte
coletivo de Goiânia, as faixas
exclusivas são constantemente
desrespeitadas por motoristas e
motociclistas. Apenas esse ano,
mais de 65 mil motoristas foram
multados por transitar irregularmente nos corredores. As multas, aplicadas por meio de fiscalização eletrônica, são consideradas pelo Código Brasileiro de
Trânsito (CTB) como gravíssimas.
Além da penalidade de sete pontos na carteira, o valor da multa
é de R$ 293,47. Em Goiânia, são
quatro avenidas contempladas
com os corredores; Avenida 85,
Avenida T-63, Avenida T-7 e Corredor Universitário
No corredor da Avenida T63 a fluidez foi de 14% a 26%
em horários críticos. Dados da
Delegacia de Crimes de Trânsito apontam que, em 2013 o
número de mortes caiu para
275; em 2014 para 269; em
2015 para 221. Até o início de
outubro de 2016 foram 190
mortes no trânsito.
De acordo com o Gerente de
Educação para o Trânsito da
Secretaria Municipal de Mobilidade, Horácio Ferreira, o número é preocupante, uma vez
que são gerados a partir da imprudência dos condutores. “A
faixa exclusiva existe para garantir, em relação a um veículo
de grande porte, a segurança
dos demais usuários da via pública”, pontua.
Os ônibus exigem um tempo
maior de distância e parada,
além de contarem com a existência de campos cegos que podem impedir a visualização de
veículos menores, como as motocicletas, automóveis menores
e até mesmo os ciclistas. “Conduzir outros veículos na faixa
preferencial é um desrespeito
à garantia e à defesa da vida”,
alerta Horácio Ferreira.
A Prefeitura de Goiânia, por
meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade (SMM), tem buscado pautar o debate de forma
educativa com a campanha Calçada Livre. Além de realizar a
retirada de veículos dos locais
de passeio público e corredores
exclusivos, servidores têm alertado sobre os riscos de transitar
no local destinado aos ônibus.

Fotos: Wagner Pereira / O Hoje

O funcionamento da faixa
de ônibus em Goiânia é simples
e obedece às regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Trânsito (Contran). Para acessar
uma garagem, um estabelecimento comercial ou realizar
conversão à direita para as ruas
transversais àquelas vias com
faixas exclusivas, o motorista
deve notar a linha tracejada
pintada no asfalto.

Velocidade média dos
ônibus ainda é baixa

Se por um lado a letalidade
tem diminuído a fluidez no
trânsito ainda não é das melhores, uma vez que muitos veículos ainda não têm consciência
do respeito às faixas exclusivas.
Em 2008, a velocidade média

Dos corredores de
ônibus, apenas
122 quilômetros
são exclusivos e
outros 134 são
preferenciais

dos coletivos era de 16,90 km/h.
Quatorze anos após o estudo
do Consórcio RedeMob, a queda
foi de quase 32% e os ônibus
rodam hoje, a uma velocidade
média de 12km/h.
A baixa cobertura de vias
com corredores exclusivos e/ou
prioritários para o transporte
coletivo na Capital faz com que
o tempo de espera dos usuários
seja longo e a velocidade média
dos ônibus venha reduzindo ao
longo dos anos. A demora para
entrega de obras, como a do
BRT, que teve início em 2015,
piora a fluidez do trânsito devido às intervenções. Dos 2.750
km de vias utilizadas pelos coletivos em Goiânia, apenas 122
km são exclusivos e outros 134
km são preferenciais.

A velocidade média do transporte coletivo caiu quase
32% em 14 anos e ônibus rodam em média a 12 km/h

Uma das principais linhas
da rede de Goiânia 027, que
liga o Terminal Bandeiras, no
Jardim Europa, na região Suldoeste, ao terminal da Praça
da Bíblia, roda a uma velocidade inferior a 10 km/h. O trecho mais complicado da via é
durante a passagem pela Av.
Assis Chateubriand entre o setor
Oeste e o Bueno (com 1,800km
de extensão). Sem um corredor
prioritário, a linha sofre com
constantes atrasos e lotação.
Quando a análise recai sobre
os corredores preferenciais e
exclusivos de ônibus na Capital,
a situação fica ainda pior. A
velocidade operacional dos ônibus em dois dos mais novos
corredores implantados na cidade – Eixos T-63 e 85 – que
entraram no levantamento do
consórcio são inferiores a 10
quilômetros por hora no pico
da tarde. No Eixo Universitário,
onde a velocidade operacional
é a mais alta no pico da tarde,
chega a apenas 12,68 quilômetros por hora.
A baixa velocidade nos eixos
exclusivos e preferenciais puxa
a média da velocidade operacional do transporte coletivo
para baixo. Os corredores foram
pensados para diminuir a interferência dos veículos particulares nos trajetos realizados pelos
ônibus, e promover o aumento
da velocidade operacional e redução do tempo das viagens. A
preferência para o tráfego de
ônibus à direita não é suficiente
para garantir a fluidez do tráfego
e a velocidade dos ônibus só diminui com o passar do tempo.
A CMTC informa que na Av.
85 trafegam 13 (treze) linhas e a
média diária das mesmas é de
2.241 passageiros, com uma extensão de aproximadamente
3,27km. (Especial para O Hoje)
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Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

| juridica@ohoje.com.br

STJ julga recurso sobre pena alternativa
em roubo com simulacro de arma

Contas bancárias dos investigados também foram bloqueadas

PF deﬂagra
operação contra
combate ao
tráﬁco de drogas
Sabrina Vilela
A Polícia Federal de Goiás deflagrou nesta quintafeira,3, a Operação Manicaca que consiste no combate
ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A ação policial conta com o efetivo de 70 policiais que cumprem mandados de prisão em Goiânia,
Trindade e Inhumas.
Ao todo são 16 mandados de busca e apreensão e
nove de prisão temporária. Também fazem parte da
medida o bloqueio de contas bancárias pertencentes
aos investigados. O nome da operação, manicacas, é
em alusão a indivíduos que sabem pilotar aeronaves,
mas que não possuem habilitação. Eles eram aliciados
por organização criminosa sediada em Goiás e voltada
ao tráfico internacional de drogas.
As drogas eram transportadas da Bolívia para Goiás.
E do estado era levada para outros lugares do Brasil. O
transporte era realizado em aeronaves menores, registradas em nome de terceiros e também não possuíam
nome de registro de voo.
A Polícia Federal também fez a identificação de um
grupo responsável pelo desvio das drogas do Paraguai.
Também haviam produtos eletrônicos, que faziam parte
de "serviços" solicitados por comerciantes.
Em seguida, os eletrônicos eram vendidos em locais
especializados. A apuração envolve os crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, lavagem
de capitais e descaminho. (Especial para O Hoje)

Frente fria
perde força em
Goiânia, aponta
Cimehgo
A frente fria deve perder força em Goiás a partir
desta sexta-feira (4), segundo o Centro de Informações
Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Ainda de acordo com o centro nesta sexta, a
influência da frente fria sobre o nosso Estado perde
intensidade e reduz a possibilidade da formação de
áreas de instabilidade, com isso o tempo fica mais estável, já a massa de ar polar perde gradativamente
intensidade e as temperaturas começam a voltar à
normalidade já no final de semana.
Na capital, a previsão é variação de nebulosidade, sol,
temperatura máxima podendo chegar aos 28º C e umidade
relativa do ar variando entre 40% a 95%. O prognóstico
para o Estado neste final de semana é sábado com o
tempo mais estável e pequena possibilidade de formação
de áreas de instabilidade, já no domingo a circulação dos
ventos começa a trazer umidade da região norte do país,
com isso teremos pancadas de chuvas isoladas que podem
vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.
O gerente do Cimehgo, André Amorim, afirma
que a massa de ar polar está com temperaturas
mais amenas na parte centro-sul do estado de Goiás
chegando em Anápolis e em vários municípios da
região sudoeste e sul.
"O frio está com os dias contados, a partir do final
de semana nós teremos as temperaturas voltando gradativamente a sua normalidade. Lembrando que domingo teremos uma movimentação dos ventos que vai
trazer umidade na região norte e com isso, as chuvas
começam a retornar para o estado de Goiás. Teremos
uma estabilidade no tempo, pelo menos na parte centro
sul do estado, já uma redução porque a frente fria já
está se afastando, mas domingo já podemos esperar o
retorno das chuvas", afirma. (Especial para O Hoje)

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) afetou o Recurso Especial
1.994.182, de relatoria do ministro Sebastião
Reis Júnior, para julgamento sob o rito
dos repetitivos. A questão controvertida
foi cadastrada como Tema 1.171 na base
de dados do STJ, com a seguinte ementa:
"Definir se, configurado o delito de roubo
cometido mediante emprego de simulacro
de arma, é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito". Para o ministro Sebastião Reis Júnior,
a resolução da controvérsia é competência
do STJ, pois se refere à interpretação do
artigo 44, I, e do artigo 157, caput, do
Código Penal – ou seja, matéria infraconstitucional. O relator destacou que, em pesquisa à jurisprudência do tribunal, é possível recuperar três acórdãos e 242 decisões

monocráticas proferidas por ministros da
Quinta e da Sexta Turma contendo controvérsia semelhante. O Código de Processo
Civil regula, no artigo 1.036 e seguintes, o
julgamento por amostragem, mediante a
seleção de recursos especiais que tenham
controvérsias idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que
se repetem nos tribunais brasileiros. A
possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera
economia de tempo e segurança jurídica.
No site do STJ, é possível acessar todos os
temas afetados, bem como saber a abrangência das decisões de sobrestamento e
as teses jurídicas firmadas nos julgamentos,
entre outras informações.

Horas extras
A Sétima Turma do
Tribunal Superior do Trabalho condenou a uma
empresa ao pagamento,
como horas extras, do
tempo de deslocamento
de um monitor de manutenção que gastava cerca de cinco horas no per-

curso de ida e volta ao
trabalho. Para o colegiado, ainda que o trabalhador fizesse o trajeto apenas uma vez por semana,
a parcela era devida, pois
o local era em zona rural
de difícil acesso e sem
transporte público.

Apoio às microempresas
A Medida Provisória
1139/22, publicada no
Diário Oficial da União,
amplia para 72 meses
o prazo das linhas de
crédito do Programa
Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Poderá
haver renegociação dos
contratos atuais, de 48
meses prorrogáveis por
mais 12. Além disso, os

juros serão regulados
pela Secretaria Especial
de Produtividade e
Competitividade (Sepec)
do Ministério da Economia. Até a MP
1139/22, as linhas de
crédito do Pronampe
aplicavam a taxa Selic
mais 1,25% para financiamentos concedidos
em 2020, ou Selic mais
6% para contratos firmados a partir de 2021.

TJGO promove
seminário sobre
integração do
Poder Judiciário
Começa hoje o 1º Congresso
Goiano de Integração do Poder
Judiciário e da Atividade Extrajudicial. O evento, que acontece no
Plenário do TJGO e segue até o
sábado (5), será aberto pelo corregedor Nacional de Justiça (CNJ)
e ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, no Plenário do TJGO.

TRF1 determina convocação de
concursado pela ordem de classificação
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) determinou que a União convoque
e nomeie os candidatos de concurso de
oficial temporário da Aeronáutica seguindo
a ordem de classificação. De acordo com
os autos, a autora da ação foi classificada
em 3º lugar no processo seletivo destinado
ao provimento do cargo de Militar Temporário da Aeronáutica, na área “Farmácia”, especialidade “Hospitalar”, regulado
pelo Aviso de Convocação ao Serviço Militar
Temporário Farmacêutico, Dentista e Veterinário nº 7/MEDV/2014. Porém, a Admi-

nistração convocou e nomeou o candidato
aprovado em 4º lugar. Ao analisar o processo, a relatora, desembargadora federal
Daniele Maranhão, destacou que a contratação do candidato posicionado no 4º
lugar encontra-se repleta de ilegalidade
por não ter havido publicidade adequada
acerca das vagas disponibilizadas, tendo
ocorrido apenas por WhatsApp, e por ter
sido realizada com base em análise curricular, também sem publicidade, ferindo
os princípios constitucionais da publicidade, da impessoalidade e da moralidade.

RÁPIDAS

t

2 Enunciado TJ-SP: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu
registro na plataforma 'Serasa Limpa Nome' ou similares de mesma natureza, por si só,
não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no
sistema de pontuação de créditos: score." (Especial para O Hoje)

OVG abre edital para cinco
mil novas bolsas do ProBem
O Governo de Goiás, por
meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), lançou nesta quinta-feira (3) um
novo edital de seleção do Programa Universitário do Bem
(ProBem). Ao todo, serão cinco
mil bolsas integrais e parciais
oferecidas para estudantes
universitários em situação de
vulnerabilidade social inscritos no CadÚnico.
O edital está disponível no
site da OVG, e as inscrições
devem ser realizadas entre
os dias 16 e 29 de janeiro de
2023. O benefício será concedido no próximo semestre
(2023/1). Entre os requisitos

para concorrer à bolsa, é preciso que os estudantes tenham vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES)
e estejam cursando a primeira graduação.
Das cinco mil bolsas, 1,5
mil são integrais e 3,5 mil são
parciais. As bolsas parciais
correspondem a 50% do valor
da mensalidade limitados a
R$ 650,00. Já as integrais correspondem a 100% do valor
da mensalidade limitados a
R$ 1.500,00. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia
têm seus limites maiores, R$
2.900,00 para as parciais e R$

5.800,00 para as integrais,
pois os valores das mensalidades são superiores aos dos
demais cursos.

Novidade

O ProBem conta atualmente com 12,8 mil bolsas ativas
e destinará parte das cinco
mil novas vagas às chamadas
profissões do futuro e para
aquelas áreas de formação
que atendem às demandas
por mão de obra em todas as
regiões do Estado, de acordo
com levantamento do Instituto Mauro Borges (IMB).
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)
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Empresas de tecnologia terão crédito
de quase R$ 12 milhões para projetos
Divulgação

Micro, pequenos e
médios negócios
podem ter acesso a
valores que variam
de R$ 50 mil a
R$ 2 milhões
Vinícius Marques
O Governo de Goiás, por
meio da GoiásFomento, tem
disponível quase R$ 12 milhões em crédito para financiar startups, micro, pequenas
e médias empresas que desejam transformar seu negócio por meio da inovação. Esses recursos são oriundos das
linhas de crédito Inovacred
e Inovacred Expresso da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública
ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), por meio de parceria
entre a agência de fomento e
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação
(Sedi). Em 2022, já foram
aprovados R$ 4,2 milhões em
financiamentos das linhas de
crédito da Finep.
Segundo o presidente da
GoiásFomento, Eurípedes do
Carmo, o objetivo da instituição financeira, em parceria com a Finep, é apoiar
empresas com iniciativas na
área do desenvolvimento
tecnológico. “Entendemos
que a inovação é o caminho
para aumentar a competitividade e garantir novos empregos. E assim cumprimos
nossa missão, apoiando todos os setores produtivos do
Estado”, declarou.
Os empréstimos são distribuídos para três grupos
diferentes de empresas e outras pessoas jurídicas do direito privado com receita

operacional bruta anual ou
anualizada de até R$ 90 milhões que desenvolvam atividades inovativas, dos seguintes portes:
a) Porte I - Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte:
Receita operacional bruta
anual ou anualizada inferior
a R$ 4,8 milhões.
b) Porte II - Pequenas Empresas: Receita operacional
bruta anual ou anualizada
igual ou superior a R$ 4,8
milhões e inferior ou igual a
R$ 16 milhões.
c) Porte III - Médias Empresas: Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 16
milhões e igual ou inferior
a R$ 90 milhões.

O objetivo é apoiar
empresas com
iniciativas na área
do desenvolvimento
tecnológico

Treinamento

Dois técnicos da Finep

estiveram em Goiânia, onde
ministraram treinamento
para equipes da GoiásFomento. De acordo com o
analista do Departamento
de Operações de Crédito da
empresa, Ricardo Nascimento, o objetivo foi buscar o
nivelamento da equipe da
agência de fomento, principalmente daqueles que
atuam nas áreas de atendimento e análise de crédito.
Os analistas da Finep realizaram ainda uma visita técnica à empresa goiana Czar
360, que obteve financiamento junto à GoiásFomento da
linha de crédito oferecida
pela empresa pública do
MCTI. A Czar 360 desenvolve
softwares que proporcionam
a integração acadêmica, de
gestão e financeira para escolas, através da tecnologia.

Tecnologia inovadora

O CEO da empresa goiana,
Adriano Oliveira, já contratou
o financiamento e destacou
que o valor contribuiu para
que o produto da sua empresa
adquirisse mais qualidade e
eficiência. “O crédito foi fundamental para o nosso crescimento, para contratar bons
profissionais e investir, cada
vez mais, numa tecnologia
inovadora”, afirmou.
A Finep financia empresas
de micro, pequeno e médio
portes com receita bruta
anual de até R$ 90 milhões
que desenvolvem atividades
inovadoras. O valor liberado
do financiamento varia de R$
50 mil a R$ 2 milhões. Mais
detalhes sobre linhas de crédito podem ser conferidos no
site www.goiasfomento.com.
(Especial para O Hoje)

DESABASTECIMENTO

Demanda sobe e Procon fiscaliza postos
Filas quilométricas marcaram a terça-feira (1º) nos
postos de combustíveis de
Anápolis. O motivo é a expectativa de desabastecimento
causado pelo bloqueio em rodovias de todo o País pelos
caminhoneiros. Durante o dia,
alguns estabelecimentos da
cidade confirmaram a falta
de algum tipo de combustível
e bombas foram fechadas. O
Procon Anápolis está nas ruas
para fiscalizar as denúncias
que chegam até o órgão.
“Temos várias avenidas da
cidade com uma grande concentração de postos, onde a
informação de desabastecimento está sendo frequente.
Nós temos constatado isso também durante a fiscalização
que o Procon tem feito. Então
a notícia é essa e estamos agindo para coibir qualquer tipo
de abuso com relação aos direitos do consumidor”, relata
o diretor do órgão, Wilson Velasco, que completa dizendo
que está sendo verificado ainda se houve uma alteração no
preço desses combustíveis e
se o posto tem reservas e não
está fornecendo ao cidadão.
Os consumidores, mesmo
com pouco combustível utilizado, estão buscando as bombas para completar os tanques. “A preocupação do Procon é que pode estar aconte-

Bruno Velasco

cendo um aumento injustificado dos combustíveis nesse
momento. Tem alguns postos
que estamos visitando e que
nós tivemos a informação de
reajuste nos preços diante da
grande demanda que está se
formando, o que se caracteriza um aumento injustificado”, afirma Velasco.
O médico Ricardo Caldeira
dos Santos Filho, 25 anos,
afirma que tem muito medo
de estar acabando os combustíveis e todos saírem pre-

O órgão apura
reclamações de
reajuste injustiﬁcado
dos preços e
desabastecimento
do produto

judicados. “Acho que essa movimentação está sendo um
pouco sem sentido. O pessoal
da manifestação está sem trabalhar, nós ficamos sem consumir e ficamos prejudicados
também. Então acho que está
sendo um problema para todo
o mundo. Para os consumidores, para os postos e para
quem está fazendo a manifestação.”
O diretor do Procon Anápolis explica que o órgão solicita
as notas de compra dos com-

bustíveis e os cupons de venda.
“Dessa forma, com o mapeamento que já é feito mensalmente pelo Procon, a gente consegue verificar se o estabelecimento reajustou indevidamente
o preço de venda”. De acordo
com ele, qualquer situação em
que o consumidor anapolino
se sinta lesado ou prejudicado,
pode entrar em contato pelo
WhatsApp do Procon 39021365, que é um canal direto de
denúncia. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Temperaturas na Europa
sobem o dobro da média global
Consequentemente
o número de
incêndios florestais
na União Europeia
quadruplicou a
média de 15 anos
À medida que a crise climática se acelera, a Europa
está se aquecendo mais rápido do que qualquer outra região, de acordo com um novo
relatório do Estado do Clima
na Europa da Organização
Meteorológica Mundial.
O relatório da OMM vem
antes da cúpula internacional
do clima da ONU no Egito e é
um de uma série de relatórios
nas últimas semanas que
mostram como o mundo está
fora do caminho em seus objetivos climáticos. Não apenas
os países estão errando o alvo
em seus esforços para reduzir
as emissões de combustíveis
fósseis que aquecem o planeta, mas as medições mostram que as temperaturas já
estão subindo rapidamente.
A temperatura global já subiu cerca de 1,2 graus desde a
revolução industrial, e os cientistas alertaram que essa temperatura deve ser limitada a
apenas 1,5 graus para evitar
os impactos mais severos da
crise climática. Alguns continentes estão sentindo que aumentam mais do que outros.
O relatório de quarta-feira
(2) mostra que as temperaturas na Europa aumentaram
mais que o dobro da média
global nos últimos 30 anos –
a uma taxa de cerca de 0,5ºC
por década. Relatórios recentes mostram como o aumento
da temperatura da região está

Temperatura global subiu 1,2 grau desde a revolução industrial. Cientistas alertaram que temperatura deve ser limitada a apenas 1,5 grau
alimentando o clima extremo.
No acumulado do ano até
julho, o número de incêndios
florestais na União Europeia
quadruplicou a média de 15
anos. Uma onda de calor mortal e recorde no Reino Unido
prejudicou a saúde pública e
prejudicou a infraestrutura.
Uma seca excepcional assolou
o continente neste verão, secando alguns dos rios economicamente mais importantes
do mundo. E aquela seca que
veio logo após algumas das
inundações mais destrutivas
que a Europa já viu.
Em 2021, o último ano completo coberto pela análise de
quarta-feira (2), mais de meio
milhão de pessoas foram diretamente afetadas por eventos climáticos alimentados por
mudanças climáticas. O clima
extremo causou danos econômicos superiores a US$ 50 bi-

lhões. E o aquecimento acelerado fez com que as geleiras
alpinas perdessem 30 metros
de espessura de gelo de 1997
a 2021, observa o relatório.
“A Europa apresenta uma
imagem ao vivo de um mundo em aquecimento e nos
lembra que mesmo sociedades bem preparadas não estão
a salvo dos impactos de eventos climáticos extremos”, disse
o secretário-geral da OMM,
Petteri Taalas, em um avanço
sobre o relatório. “Este ano,
como 2021, grandes partes
da Europa foram afetadas por
extensas ondas de calor e
seca, alimentando incêndios
florestais. Em 2021, inundações excepcionais causaram
morte e devastação”.
O aquecimento acelerado
fez com que as geleiras alpinas perdessem 30 metros de
espessura de gelo de 1997 a
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2021, observa o relatório. E
na Groenlândia, que é coberta
pela análise regional da OMM,
a chuva caiu pela primeira
vez em 2021 na estação do
cume no topo da camada de
gelo – parte de uma tendência
de derretimento que acelerou
o aumento do nível do mar.
“A sociedade europeia é
vulnerável à variabilidade e
às mudanças climáticas, mas
a Europa também está na
vanguarda do esforço internacional para mitigar as mudanças climáticas e desenvolver soluções inovadoras para
se adaptar ao novo clima com
o qual os europeus terão que
conviver”, disse Carlo Buontempo, diretor de o Copernicus Climate Change Service,
em um comunicado.
Taalas disse em seu avanço
que, embora o ritmo da Europa no corte das emissões de

aquecimento do planeta tenha
sido “bom”, sua ambição nessa
frente “deveria ser aumentada
ainda mais”. O relatório observa que as emissões de gases
de efeito estufa diminuíram
31% entre 1990 e 2020.
O bloco pretende reduzir
as emissões de gases de efeito
estufa em 55% em relação
aos níveis de 1990 até 2030.
“À medida que os riscos e o
impacto das mudanças climáticas se tornam cada vez mais
aparentes na vida cotidiana,
cresce a necessidade e o apetite
por inteligência climática, e
com razão. Com este relatório,
pretendemos preencher a lacuna entre os dados e a análise
para fornecer informações baseadas na ciência, mas acessíveis, que estejam ‘prontas
para decisões’, em todos os
setores, em todas as profissões”, disse Buontempo.
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Vídeo mostra momento que placa de gelo se desprende de caverna onde turista brasileiro estava

Turista brasileiro morre ao
ser atingido por placa de gelo
Um turista brasileiro que
se aventurava em Ushuaia,
cidade turística na Argentina,
morreu após ser atingido por
uma placa de gelo que se desprendeu do teto de uma caverna na quarta-feira (2).
A Comissão de Socorro de
Ushuaia foi alertada sobre um
acidente envolvendo uma pessoa com traumatismo craniano
por volta das 16h (horário local), segundo um grupo civil
dedicado a resgates na região.
No vídeo publicado nas

redes sociais, é possível ver
o momento em que o brasileiro entra na caverna e é
atingido pelo bloco de gelo.
“Meu deus do céu! Não
vão, volta todo mundo!”, diz
um outro brasileiro que filmava o momento.
A embaixada do Brasil na
Argentina informou que a polícia local de Ushuaia comunicou a morte do brasileiro,
que não estava com seus documentos. “Ali se supôs que
o homem tinha aproximada-

mente 30 anos, estava em viagem solo no país e que residiu
em um motorhome num camping municipal de Río Pipó”,
informou a guarda local.
Segundo o jornal La Nacion,
as autoridades do Parque Nacional advertem sobre os perigos de colapso da região desde 2021. Ushuaia abriga um
dos complexos de esqui da Argentina e fica no arquipélago
da Terra do Fogo, no extremo
sul da América do Sul, conhecido como “fim do mundo”.

-
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PDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomR
GHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRYLD7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHU
LQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDX
omRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º Leilão: R$1.234.125,40 (Um milhão, duzentos
e trinta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos) 2º leilão: R$951.174,95 (Novecentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos),FDOFXODGRV
QDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRV
DWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUi
DRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomR
DVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDV
KRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
QDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGD
QRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDU
GROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHwww.francoleiloes.com.brHVHKDELOLWDUDFHVVDQ
GRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWH
FRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFD
FRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRX
OHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HL
GHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomR
em leilão. OBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPy
YHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QR
HVWDGR HP TXH VH HQFRQWUDP ItVLFD H GRFXPHQWDOPHQWH HP FDUiWHU ³DG FRUSXV´ VHQGR TXH DV iUHDV
PHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDV
IRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRX
GHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGH
iUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]D
omRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDF
WHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGD
LPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWR
GDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLR
TXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLV
HQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYD
omRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. A concretização da Arrematação
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita
por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.&DVRDR¿QDO
GDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMDLQYDOLGD
GDDFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGLFDomR
HP IDYRU GR YHQGHGRU D DUUHPDWDomR VHUi DXWRPDWLFDPHQWH UHVFLQGLGD DSyV R WUkQVLWR HP MXOJDGR GD
DomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSUR
YDGDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULH
GDGHLPRELOLiULDA mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado,
não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQR
DWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPD
WHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGH
KRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYD
PHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO
2QmRSDJDPHQWRGRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp
 YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH
GR D DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  
FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD
 YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRU
HVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRD
SURWHVWRSRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUH
WRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGD
DDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGH
FHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR
'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPD
o}HV  RXSHORHPDLOFRQWDWR#IUDQFROHLORHVFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*, 27/10/2022.
W W W .francoleiloes.com.br

ue
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Em clima de
CoPa do MUNdo
Com open bar de cinco horas e muita música ao vivo, Tatu Bola,
em Goiânia, será palco principal das partidas da seleção brasileira
Elysia Cardoso
Foi dada a largada para a contagem regressiva para a Copa do Mundo
do Catar. E, apesar de a competição
futebolística não se passar no Brasil,
o país, assim como o restante do
mundo, é influenciado pelo evento.
No cenário do entretenimento, artistas
lançam músicas inspiradas no período, editoras e canais divulgam produções dedicadas ao tema e eventos
culturais fazem edições temáticas.
Um dos exemplos dessa influência aqui na Capital, é o Tatu Bola
localizado em Goiânia que tem se
preparado para entrar em campo.
Com open bar e samba, os estabelecimentos irão proporcionar divertidos encontros para quem quiser
assistir aos jogos da seleção brasileira fora de casa.
E para fazer a alegria dos torcedores que apreciam uma boa bebida,
o grupo Alife Nino, responsável pelo
bar na capital, preparou uma seleção
especial com cerveja, chopp Brahma,
drinks como caipirinhas, vodka com
energético e Gin Tônica, além de
refrigerantes e água.
Não é novidade que a Copa movimenta o setor de bares e restaurantes em todo o mundo. Afinal,
essa grande festa é um momento
de pura celebração, que impulsiona
o coração de todo torcedor e une
diversas tribos para vibrar pela seleção brasileira! Por isso, nada melhor do que o bar para reunir todos
para torcerem e curtirem, juntos.
Os torcedores também poderão
se surpreender com um bar com
decoração temática e acessórios divertidos. Para completar a experiência, a sugestão é desfrutar do
menu gastronômico, com porções à
la carte ou até mesmo a tradicional

Essa grande festa é
um momento de
pura celebração,
que impulsiona o
coração de todo
torcedor

feijoada que estará disponível em
algumas partidas.
Além disso, não poderia faltar
muito samba ao vivo antes e depois
das partidas para manter a alegria
dos torcedores lá em cima. Os ingressos para assistir aos jogos nos
bares já incluem o serviço Open Bar
(pré e pós jogo) e podem ser adquiridos por meio do site: (ingresso.alifenino.com.br), e diretamente no
bar em Goiânia.
As marcas Alife Group, conhecida
pelos bares Tatu Bola, Eu Tu Eles e
Boa Praça, e a Famiglia Nino, popular
pelos restaurantes Nino Cucina, Da
Marino, Forno da Pino e Madame

Suzette, juntaram as operações em
2021 e formaram o Grupo Alife Nino.
Atualmente, 15 marcas fazem parte
do escopo do Grupo e a rede conta
com 31 estabelecimentos, entre bares
e restaurantes com atuação forte no
eixo Rio de Janeiro e São Paulo.
Com o propósito de proporcionar
o melhor momento do dia das pessoas, oferecendo experiências de gastronomia e entretenimento diferenciadas, ótimo serviço, preço justo e
música boa, sempre em ambientes
muito agradáveis, o Grupo está presente em mais de 10 cidades, e já explora um ousado plano de expansão
no país. (Especial para O Hoje)
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Respeito se
aprende na infância
‘O educado do Eduardo’, nova obra escrita por Maíra
LotMicales, inclui guia de como ser gentil assinado
por Costanza Pascolato, ícone da moda brasileira

Uma das peças em exposição: ‘Pedra em desenho’

Retratos de uma
experiência
imersiva
Desenhos, pinturas e instalação
fazem parte da exposição de
Manu Romeiro em Portugal
Lanna Oliveira
Desenhos, pinturas, instalação e videoinstalaçãofazem parte da exposição
da brasileira Manu Romeiro
em Portugal. A jovem impressionou a Galeria Mola
com suas obras nascidas a
partir de uma experiência
imersiva na capital da Estônia. Por meio da arte, ela
mergulhou nas relações sociais e na cultura do lugar.
Também foi uma oportunidade de entender mais
sobre suas origens, já que
seu avô é polonês. Um momento único para a artista,
que colocou em prática sua
veia artística, como também ganhou novas perspectivas de sua história.
A Galeria Mola, em Braga, Portugal, recebe em primeira mão, a exposição ‘28
dias em Tallinn’, da jovem
artista brasileira Manu Romeiro, com curadoria de
Sandro Leite. São obras criadas a partir de uma experiência imersiva na capital
da Estônia, vivida em meio
à explosão da guerra Rússia-Ucrânia, e faz parte do
projeto ‘Retrato falado: troco
um retrato por uma história’.A artista ressalta que,
para o processo de criação,
foi importante estar no País,
entender as relações sociais
e as culturas dos povos. “Foi
um processo de ritual, no
qual me aproximei da história de meu avô, polonês,
que precisou fugir da guerra
para o Brasil”, conta.
Nesta exposição, a artista
apresenta desenhos, pinturas, uma instalação e vi-

deoinstalação, criações resultantes de uma residência
artística em Tallinn, vizinha
da Rússia, no período em
que a guerra com a Ucrânia
já havia eclodido, o que mudou seu panorama. “Essa
cultura ocidental da guerra,
do poder, estava presente.
Isso me tocou muito, quando ouvia sobre os acontecimentos contínuos de ataques que os povos estão recebendo e tendo que sobreviver e lutar pelos seus direitos”, explica Manu.
As construções arquitetônicas robustas, as ruas
largas e as pedras observadas pelas ruas de Tallinn
foram a inspiração de
Manu para essa mostra,
inédita na Galeria Mola.
“Eu senti que tinha que
trazer para o meu trabalho
essa conexão com a natureza e com as pedras, aproximando a realidade dessas comunidades, dos povos e das culturas que estão lutando para sobreviver e, de certo modo, estão
conectados com a natureza”, conclui a artista. A exposição ‘28 dias em Tallinn’
segue até 14 de janeiro.
(Especial para O Hoje)
Serviço
Exposição ‘28 dias em
Tallinn’ com Manu
Romeiro
Quando: até 14 de janeiro
de 2023
Onde: Praça Conde de
Agrolongo, 126 - loja 5,
Braga, Portugal
Horário: Sexta-feira, das
14h às 18h, e aos sábados,
das 10h às 13h

Todas as crianças querem ser amigas de Eduardo
e todos os adultos o elogiam.
Afinal, o que ele tem de tão
especial? Este mistério é
desvendado no livro ‘O educado do Eduardo’, uma divertida história sobre o poder da gentileza. Escrita por
Maíra LotMicales, autora de
‘Cocô, Xixi e Pum’, e ilustrada por Bruno Nunes Coelho, a obra é uma publicação do selo Caminho Suave,
do Grupo Editorial Edipro.
Além de entreter a garotada, o livro conta com um
guia de gentileza – escrito
por ConstanzaPascolato, empresária e ícone da moda
brasileira, e comentado pela
psicóloga e especialista em
psicopedagogia Patrícia Campos Ramos. Este manual auxilia pais e responsáveis a
desenvolver nas crianças habilidades e valores como cuidado, gratidão, respeito ao
próximo e boa convivência.
"Ufa! Você chegou bem na
hora! Nem sei como te agradecer. Não foi nada, senhora
,disse o menino a enrubescer.”
(O educado do Eduardo, p. 12)
Maíra LotMicales ajuda
as crianças, desde a primeira
infância, a entender que respeitar o próximo é legal e
descolado. Ao longo das 32
páginas, ‘O educado do
Eduardo’ tem a proposta de
plantar sementes de empatia
nos pequenos leitores ao refletir sobre afeto, educação
e expor, por meio de dese-

nhos coloridos e rimadas,
como é divertido tratar bem
as pessoas, receber o mesmo
carinho de volta e viver bem
em coletividade.

A autora

Maíra LotMicales é publisher de livros há quinze
anos e responsável pelas publicações das editoras Edipro, Via Leitura, Caminho
Suave e Mantra. Filha de livreiros, é defensora do livro
como instrumento para formação e construção pessoal,
desde os primeiros anos de
vida. Mãe de dois filhos, formada em Administração de
Empresas pela EASP-FGV e
pela HEC-Paris, com espe-

cialização em Negociação
pela FGV, atuou por vários
anos na gestão do Museu de
Arte Moderna de São Paulo
e da CASACOR, sempre lidando com bens culturais.
Como mãe, adora inventar histórias como forma de
transmitir mensagens educativas a seus filhos. Seu primeiro livro ‘Cocô, Xixi e Pum’
que se tornou bestseller instantâneo, já ajudou milhares
de crianças no processo de
desfralde. Além deste livro,
é autora também de ‘O Educado do Eduardo’, ‘Careta
pra Chupeta’, ‘Caligrafia,’‘Livro de Atividades’ e ‘Livro
de Colorir Caminho Suave’.
(Especial para O Hoje)

Maíra
LotMicales
ajuda as
crianças, desde
a primeira
infância, a
entender que
respeitar o
próximo é legal
e descolado

RESUMO de novelas
t
amor sem igual
ela os surpreende e diz acreditar na inocência do irmão.
Tobias exige a presença de
leandro no local. 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.

Mar do sertão
Pajeú e o Coronel se enfrentam. deodora ataca Pajeú
e o expulsa de sua fazenda.
Firmino decide cuidar do caso
de Xaviera. labibe vai atrás
de Maruan na casa de José. o
Coronel se recusa a dar dinheiro para Tertulinho. José
questiona vespertino sobre a
invasão em sua casa. Tertulinho toma uma decisão sobre
José e Candoca, e deodora se
preocupa. labibe resolve ficar
com Maruan e latifa e Zahym
se desesperam.

Cara e Coragem
Moa assegura a danilo que
ele não terá autorização para
pegar Chiquinho no colégio.
Fernanda comenta com Rebeca
sobre a foto que viu na sG.
Clarice conversa com andréa
Pratini e conta que quer descobrir quem a estava ameaçando. Pat fala com Moa que
vai dar um jeito de conseguir
a modificação da fórmula.
duarte critica Jéssica por acreditar em Renan. luana põe
Ítalo a par do que leonardo
fez contra Clarice e Martha.

Poliana Moça
Maquiavélica, ana Júlia diz
a Malú que nem com a cirurgia
poderá recuperar a visão, culpa
João Miguel pelo golpe que a
menina sofreu e pede que não
comente com ninguém que
lhe disse a verdade. Malú tem
uma crise nervosa e chora copiosamente por que nunca
voltará a ver seu filho. o médico diz a Patrício e Cecília que
a crise nervosa pode ser decorrente de uma depressão
ou agitação extrema por causa
do acidente.

Travessia
em Mandacaru, Brisa fica
sabendo que ari e Tonho estão
no Rio de Janeiro. Talita comenta com Gil que pressente
intrigas contra ela no trabalho.
Brisa se choca ao saber que
ari irá se casar. Marineide comenta com Karina que desconfia de que Brisa esconda
algo. Brisa assegura a Tininha
que ari não ficará com Tonho.
Cotinha aceita ir a lisboa a
convite de Guida, que pede à
tia ajuda para levar leonor de
volta para o Brasil.
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AGENDA CUlTURal
t
Feira de cervejas
Com entrada gratuita, a
maior feira de cervejas artesanais do Brasil promove
a primeira edição fora do
distrito Federal. o BeBa!
aterrissa em Goiânia, começando por hoje (4) e segue
nos dias 5 e 6 de novembro,
no estacionamento marrom
do shopping Passeio das
Águas. o evento reúne mais
de 160 torneiras de chopes
gelados e oferece variados
cortes nobres, além de
shows ao vivo. a programação traz a apresentação especial do cantor digão (Raimundos), nesta sexta (4).
entrada Gratuita. Quando:
sexta-feira (4). onde: av. Perimetral norte, nº 8303, setor Fazenda Caveiras – Goiânia. Horário: 18h às 00h.
Festival de bonecos
após estrear no Festival
internacional de Bonecos de
Charleville Mézières, na França, o espetáculo de Marionetes ‘descartável?’ percorre
algumas cidades do interior
de Goiás a partir deste final
de semana. a primeira cidade
a receber o espetáculo é itapirapuã, nesta sexta-feira (4),
no espaço vivência, às 9h e
19h.Quando: sexta-feira (4).
onde: espaço vivência – itapirapuã. Horário: 9h e 19h.
noite de rock
sexta-feira (4), o lowbrow-

que neste dia, as 30 primeiras
mulheres que chegarem, pagam apenas R $30 ao enviar
nome na lista do direct do
perfil @cerradocervejaria.
Quando: sexta-feira (4). onde:
av. T-3, nº 2456, setor Bueno
– Goiânia. Horário: 21h.

O festival BEBA! oferece também shows ao vivo com bandas de rock
locais e covers a partir desta sexta-feira (4) no Passeio das Águas
lab arte & Boteco promove
uma noite de puro rock’n’roll.
a banda Código 62 se apresenta a partir das 22h30 com
uma pegada dançante e muito alto astral. 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: sexta-feira (4). onde:
Rua 115, nº 1684, setor sul –
Goiânia. Horário: 22h30.
Lançamento literário
nesta sexta-feira (4), a partir das 19h, no CePi Jardim
Tiradentes, unidadeeducacional da Rede estadual de ensino, localizada no setor Jardim Tiradentes, aparecida de
Goiânia, é realizado o lançamento do livro ‘Memórias do
vendaval: contos escolares’.
o livro reúne um conjunto

de narrativas construídas em
2017 por alunos de turmas
de nono ano do ensino Fundamental daquela unidade
de ensino, sob a orientação
do professor de leitura e escrita, Gedeon Campos, que
é mestre em letras e linguística e assina a organização da obra. Quando: sextafeira (4). onde:Rua 11, Quadra
aPM-4, setor Jardim Tiradentes - aparecida de Goiânia.
Horário: 19h.
Dobradinha musical
o Bar Cerrado Cervejaria
aposta na diversidade e no
bom gosto do público goiano
para levar a seu palco arrojado, duas atrações nesta
sexta-feira (4): a dupla sertaneja diego & leonardo e a
banda de pop e rock Club
Retrô. a balada fica mais convidativa com o chope a R$
9,90 a noite toda. lembrando

sucesso do eletrofunk
a azzure Club apresenta
nesta sexta-feira (4), o dJ
WamBaster tocando sucessos
do eletrofunk. ainda na mesma noite, a dupla neto &Beloni cantam inúmeros sucessos do sertanejo universitário.
e para finalizar, o dJ low agita
o público com o melhor do
funk.Quando: sexta-feira (4).
onde: avenida 136, nº 222,
setor Marista – Goiânia. Horário: 22h.
Luau da Liberdade
após cantar com TomChris, em setembro, e com Maria eugênia, em outubro, o
cantor e compositor Pádua
recebe o sambista Xexéu e o
músico João Garoto no encerramento do Projeto luau
da liberdade. a apresentação
ocorre hoje (4), às 20h, no
Parque da liberdade, no setor Jaó. a entrada é gratuita.
o show tem tom intimista,
com destaque para interpretações em voz e violão, tudo
ao ar livre e bem próximo ao
público. Quando: sexta-feira
(4). onde: al. da liberdade,
nº 283/391, setor Jaó – Goiânia. Horário: 20h.

A edição 2023 do Sesc EntreDança ocorre ao longo
do mês de maio em municípios do Rio de Janeiro
gros. Mas os processos colaborativos são bem-vindos”. O
documento pode ser encontrado na página do Sesc na
internet (sescrio.org.br). A verba destinada às produções
soma R$ 690 mil.
Os espetáculos selecionados
vão compor a programação
do Sesc EntreDança 2023 – O
corpo negro, um dos maiores

eventos do gênero no País.
Essa será a sexta edição do
projeto. É uma programação
exclusivamente de dança, pensando na criação, na elaboração desses artistas negros da
dança, e o foco principal é a
criação e produção de espetáculos de dança. “Temos uma
série de programações e atividades que serão selecionadas

por meio do edital”. São espetáculos inéditos, criações originais ou criações já realizadas
que podem ser inscritas e apresentadas dentro da programação do EntreDança.
Gracindo destacou que não
podem se inscrever espetáculos
já apresentados em edições anteriores do projeto, porque a
intenção é trazer sempre novas
experiências e novas práticas.
Além das apresentações, o projeto tem outras ações que se
estendem na formação de bailarinos e de público em geral,
interessado no segmento da
dança, com oficinas livres; mesas de debate com temas sobre
a dança ou referentes à negritude; escritos críticos; intercâmbios entre artistas do Rio
de Janeiro e de outros Estados
que participam de processos
colaborativos, trocando experiências e práticas culturais.

CELEBRIDADES
Processo de dívida de neymar por sonegação fiscal
no Brasil toma rumo surpreendente
neymar terá que pagar
uma multa sobre o processo
de sonegação fiscal. o valor
é menor aos R$ 188 milhões
que o jogador devia à Receita
Federal. Tal dívida voltou a
ser citada durante as campanhas eleitorais de lula e Bolsonaro nas eleições 2022,
além de ter virado piada na
web. ainda não se sabe o
valor exato que neymar terá
que pagar à Receita Federal.
Porém, parte dele foi abatido
em impostos já pagos na espanha. a decisão da Justiça
ainda cabe recurso de neymar
e da Procuradoria-Geral da
Fazenda nacional. (nathalia
duarte, Purepeople)
após graves acusações, polêmica com Yasmin Brunet
termina em prisão
Uma semana depois da
formalização de denúncia de
crime contra a honra, as jovens que acusaram Yasmin
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Sesc RJ seleciona projetos de dança
O analista de Artes Cênicas
do Sesc RJ, André Gracindo,
informou à Agência Brasil que
o regulamento permite contribuições de artistas brancos,
mas estes não devem ser em
maior número nem ocupar
posições de destaque dentro
das formações artísticas, como
direção, por exemplo. “A gente
tem uma proporcionalidade
de até 60% da participação
de artistas não negros dentro
dessas propostas e esses artistas não podem assumir funções de protagonismo”.
Segundo explicou Gracindo, a ideia do edital é descobrir
o que, de fato, esses artistas
negros estão criando, como
são protagonistas na cena, no
Brasil inteiro. “Posições como
direção, e outras bem delineadas dentro do edital, a gente solicita que sejam assumidas somente por artistas ne-

n

Filha de Alok e Romana Novais
é internada em hospital com
quadro de pneumonia
Raika, filha caçula de Alok com a médica Romana Novais, está internada
há três dias por conta de uma pneumonia. A notícia foi
confirmada pela esposa do músico através das redes sociais.
A pequena tem 1
ano e 11 meses. O
casal também é pai
de Ravi, de 2 anos. Apesar
de ainda estar internada,
a bebê já apresentou melhoras e está bem, segundo
a mamãe. "Raikinha está
internada com pneumoBrunet de envolvimento com
tráfico humano foram presas
nesta quarta-feira (2), nos estados Unidos. segundo o
splash, do Uol, os nomes

nia e, hoje, acordou bem
melhor. Olha a alegria!
Possivelmente, hoje (4),
ela terá alta", contou Romana. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

das três, Katiuscia Torres, desirre Freitas e leticia Maia,
aparecem em uma lista de
detentas em um condado na
Carolina do norte. "ela já foi

presa nos estados Unidos!
vem pro Brasil que a Justiça
está só esperando você chegar", escreveu a filha de luiza
Brunet, que marcou o advogado na publicação. (Purepeople)
Karoline Lima e Gustavo
Mioto podem ser um novo
casal? se depender da modelo, sim
envolvida em polêmicas
em decorrência da disputa
por pensão da filha com o jogador de futebol Éder Militão,
Karoline lima está solteira
desde o fim do namoro conturbado com o atleta. no entanto, a modelo parece já estar pronta para uma nova.
durante a participação no
'Pod delas', a influenciadora
demonstrou interesse em
Gustavo Mioto. "não o conheço pessoalmente. ele é
solteiro? É bacana? não vai
me fazer passar por um babado? Pergunta pra ele quando a gente vai dar uma saída
para se conhecer. (Patrícia
dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
ariano, tome cuidado com a
ansiedade para expressar o que
pensa ou sente com pessoas do
seu convívio. você vem segurando muitas situações em silêncio,
então o céu recomenda que você
avalie os passos antes de tomar
qualquer decisão. Primeiramente, foque em sua força interior.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
existe a necessidade de tomar
uma decisão financeira. os projetos e as ideias tomam forma,
porém o céu recomenda que
você avalie todas as possibilidades. Com estratégia, você alcançará os objetivos. Porém não
tome nenhuma decisão baseada
puramente no lado emocional.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com as suas
atitudes e percepções. Hoje temos
um céu briguento e impulsivo,
que o deixa em total destaque
numa situação. Geminiano, situações malresolvidas do passado
voltam, para que você aprimore
o seu comportamento. É preciso
escolher as batalhas ancoradas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Qualquer tipo de distorções,
enganos, mal-entendidos e mesmo mentiras estão sendo remexidos para que a verdade vença e
venha à tona. Mas, canceriano,
essa experiência exige de você
uma tomada de consciência. você
está obtendo um ensinamento.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje é aquele dia em que devemos avaliar o que sai da nossa
boca. o cenário de amizades ou
mesmo um grupo de pessoas
estão sendo mexidos e você poderá presenciar uma discussão.
não precisa entrar nessa briga
de uma forma literal, mas será
preciso escolher um dos lados.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
virginiano, analise em quem
você deposita toda a sua confiança. o céu deixa em destaque
a relação com uma pessoa. Há
também um cenário competitivo.
Cuidado, porque uma decisão
precipitada pode colocar muitas
coisas em risco. não tenha pressa para alcançar os objetivos.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Tenha atenção com informações que podem afetar negativamente a sua produtividade. o
céu recomenda que você avalie
os passos e, caso necessite, acelere informações ou documentos. É preciso agir com agilidade
para dar conta das tarefas que
envolvem o seu trabalho.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Uma decisão deve ser tomada
em relação a heranças, pensão,
dívidas ou recursos compartilhados. É importante avaliar os passos que não foram executados.
a experiência pode afetar diretamente o seu bem-estar, colocando em destaque também os
filhos ou um relacionamento.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Uma situação mal resolvida
do passado dá destaque à relação
com uma pessoa muito próxima.
a experiência pode envolver pessoas à família. Tome cuidado com
julgamentos precipitados. Busque
entender todo o cenário a partir
de uma visão espiritual.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
É um dia importantíssimo para
você se posicionar no trabalho,
com a intenção de reparar erros
do passado causados por mentiras, fraudes, enganos e distorções
de fatos. Tudo isso mexe demais
com você, mas existem situações
que voltam para que você se posicione e deixe tudo esclarecido.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
aquariano, você vem passando por uma fase importante de
escolhas profissionais. o dia
pede coragem para colocar em
movimento todo o seu potencial,
mas avalie como e com quem
deseja fazer isso. sua vocação
está em destaque. Para alguns
aquarianos, vejo investimentos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
É um dia importantíssimo, porque as suas atitudes vêm sendo
expostas em família — e tudo
isso tem uma relação direta com
erros do passado, mentiras e relações que precisam ser curadas.
Pisciano, a vida está lhe dando
uma segunda chance para fazer
o que é certo. Cuidado com brigas.
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Suspense: da vida perfeita à prisão
Longa ‘Não Se
Preocupe,
Querida’ chega
ao streaming
e traz de volta
às páginas
principais os
conflitos de
dentro e fora
das telas
Lanna Oliveira
A estética sedutora dos anos
1950 é o que direciona o clima
do filme ‘Não Se Preocupe,
Querida’, disponível no streaming a partir desta segundafeira (7). Protagonizado por
Florence Pugh e Harry Styles,
o longa apresenta um suspense
que imagina um mundo perfeito, mas que logo rui em
uma construção perturbadora
e desafiadora para os personagens. A cineasta Olivia Wilde
buscou basear-se nas mulheres
que vieram antes e as da nossa
geração para falar de autonomia sobre o corpo, submissão
e de uma nostalgia perigosa.
A atriz e diretora Olivia
Wilde reuniu um time de primeira para construir esse
mundo que só na aparência
é perfeito. Na direção de fotografia, Matthew Libatique,
no figurino, Arianne Phillips,
no design de produção Katie

Com a versão digital em mãos, o espectador tem acesso a 20 minutos
de conteúdo extra sobre o filme, incluindo making of e cenas deletadas
Byron. Recrutou uma das melhores jovens atrizes de Hollywood atualmente,Florence
Pughe ainda Harry Styles,
Chris Pine como Frank e Dita
Von Teese. Apesar dessa equipe de primeira e da vontade
de incluir discussões interessantes em um filme que também quer divertir, alguns críticos definem o roteiro como
perdido em certo momento.
O longa apresenta ao espectador um universo fictício
onde as mulheres viviam reclusas em um condomínio
enquanto os maridos trabalhavam no Projeto Vitória,
uma cidade utópica que tem
como objetivo salvar o mun-

do.Porém, entre uma festa e
outra, Alice Chambers, começa a questionar o projeto e
seu objetivo. Com essas dúvidas, a vida perfeita da esposa e do marido, Jack Chambers, começa a ruir à medida
que os segredos da empresa
veem à tona e mulheres acabam se suicidando ou desaparecendo. Sair da cidade
não será uma tarefa fácil.
‘Não Se Preocupe, Querida’
poderá ser adquirido para aluguel naAmazon Prime Video,
Claro TV, SKY Play, UOL Play,
Vivo Play,Watch Brasil, Google
Play, YouTube, Microsoft, Apple TV, e para a opção de compras estará disponível nas lo-

jas Apple TV, YouTube, Google
Play e Microsoft. Ao comprar,
o título fica disponível por
tempo ilimitado para toda a
família assistir quando, onde
e quantas vezes quiser. Já na
opção de aluguel, a produção
fica disponível por 48 horas,
sem limite de plays, para os
filhos, pais e fãs assistirem
onde e quando quiser.

O drama vai além

Para piorar tudo, ‘Não Se
Preocupe, Querida’ foi engolido pelas histórias de bastidores. Quem não gosta de uma
fofoca, não é mesmo? A coisa
ficou tão absurda que, em Veneza, Styles foi acusado de

cuspir em Pine durante a apresentação do elenco em plena
sessão de gala, quando todas
as câmeras estavam apontadas
para eles. Em setembro de
2020 foi anunciado que ShiaLaBeouf, que faria o papel de
Jack, tinha saído do projeto,
“por conflitos de agenda”. Poucos meses depois, na época
em que FKA Twigs acusou o
ator de abuso físico e sexual.
Reportagens afirmaram
que LaBeouf tinha sido demitido por Wilde porque seu
estilo de trabalho conflitava
com o da diretora e do resto
do elenco, para proteger o
set de sua energia agressiva.O
ator mandou à revista Variety
o email que enviou a Wilde
explicando sua decisão. Ele
também teria vazado mensagens de texto e de vídeo da
cineasta pedindo que ele reconsiderasse.Em outra mensagem, ele pedia a Wilde para
corrigir a informação de que
tinha sido demitido.
Outros rumores de bastidores rondaram as gravações, um
deles o relacionamento de Wilde e Styles. O que deu margem
para dizerem que Pugh ganhou
três vezes menos do que Styles,
apesar de ser claramente a protagonista.Assim, começaram os
rumores de brigas entre Pugh
e Wilde, também porque a atriz
não respondeu a postagens da
diretora nas redes sociais. Enfim, entre tantas brigas e especulações, o filme resiste e
chega ao streaming cotado
como aposta de ser sucesso.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReia
Pantera Negra: Wakanda
Para Sempre (Black Panther:
Wakanda Forever, 2022, eUa).
duração: 2h 42min. direção:
Ryan Coogler. elenco: Kamaru
Usman, Richard schiff, letitia
Wright. Gênero: ação, aventura, fantasia. após a morte
do ator de T'Challa o foco de
Wakanda Para sempre são os
personagens em volta do Pantera negra. Rainha Ramonda,
shuri, M'Baku, okoye e as dora
Milage lutam para proteger a
nação fragilizada de outros
países após a morte de T'Challa. Cinemark Flamboyant: 18h,
18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30,
21h25, 21h55, 22h25, 22h55.
Cinemark Passeio das Águas:
18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h,
21h25, 21h55, 22h25, 22h55.
Cineflix aparecida: 18h, 18h05,
18h20, 21h15, 21h20, 21h35.
Cineflix Buriti: 18h20, 19h10,
20h, 20h50.
eM CaRTaZ
Convite Maldito (The invitation, 2022, eUa). duração: 1h
46min. direção: Jessica M.
Thompson. elenco: nathalie
emmanuel, Thomas doherty,
stephanie Corneliussen. Gênero: Terror, suspense. após
a morte de sua mãe, evie descobre um primo distante. depois de entrar em contato
com ele, ele a convida para
um casamento luxuoso no interior da inglaterra para que
ela possa conhecer sua nova
família. ela rapidamente se
vê mergulhada em uma luta
infernal por sua sobrevivência
enquanto descobre os segredos sombrios da história de
sua família. Cinemark Flamboyant: 17h30, 21h. Cinemark
Passeio das Águas: 22h10. Kinoplex Goiânia: 16h10. Cineflix
aparecida: 21h35.
Lilo, Lilo, Crocodilo (lyle, lyle,
Crocodile, 2022, eUa). duração:
1h 47min. direção: Will speck,

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. Kinoplex Goiânia: 21h15.

‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ é a continuação do longa ‘Pantera
Negra’, da Marvel, dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige
Josh Gordon. elenco: shawn
Mendes, Constance Wu, scoot
Mcnairy. Gênero: Família, musical, aventura, comédia. adaptação do livro homônimo, o filme acompanha as aventuras
do crocodilo lyle que mora em
uma casa vitoriana em nova
iorque com a família Primm e
vive altas aventuras na cidade
grande. Cinemark Flamboyant:
13h10, 14h, 14h05, 16h30,
19h10, 19h50. Cinemark Passeio das Águas: 14h, 15h, 16h,
16h30, 19h30. Kinoplex Goiânia:
16h25, 18h40. Cineflix aparecida: 14h50, 17h05, 19h20.
A Luz do Demônio (Prey For
The devil, 2022, eUa). duração:
1h 33min. direção: daniel
stamm. elenco: Jacqueline
Byers, virginia Madsen, Colin
salmon. Gênero: Terror, suspense. as ocorrências de possessão demoníaca aumentaram. Para ajudar a combater o
crescente números de casos,
a igreja decidiu abrir uma escola voltada a treinar padres
aptos para praticar exorcismos.
Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h, 14h45, 15h, 15h50, 16h15,

17h, 18h, 18h40, 19h15, 20h20,
20h50, 21h30. Cinemark Passeio das Águas: 13h30, 14h,
14h45, 14h55, 15h50, 16h15,
17h, 17h10, 18h, 19h15, 19h20,
20h30, 21h30, 21h40. Kinoplex
Goiânia: 19h, 21h. Cineflix aparecida: 14h40, 16h50, 19h,
19h20, 21h10.
One Piece Film: Red (one Piece
Film: Red, 2022, Japão). duração: 1h 55min. direção: Goro
Taniguchi. elenco: Kaori nazuka,
Mayumi Tanaka, Kaori nazuka.
Gênero: animação, aventura,
comédia. Uta - a cantora mais
amada do mundo. sua voz,
com a qual ela canta enquanto
esconde sua verdadeira identidade, foi descrita como "de
outro mundo". ela aparecerá
em público pela primeira vez
em um show ao vivo. Cinemark
Flamboyant: 14h40, 15h40,
18h20. Cinemark Passeio das
Águas: 13h, 15h40, 16h50,
18h20. Kinoplex Goiânia: 16h30,
18h30, 21h10. Cineflix aparecida: 15h40, 17h, 19h30.
Adão Negro (Black adam,
2022, eUa). duração: Black

adam. direção: Jaume Colletserra. elenco: dwayne Johnson,
aldis Hodge, Pierce Brosnan.
Gênero: ação, fantasia, aventura. nascido no egito antigo,
alter ego de 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, é um
anti-herói em busca de redenção ou um herói que se tornou
vilão? Cinemark Flamboyant:
14h, 14h10, 14h50, 15h25,
16h40, 17h05, 17h20, 17h40,
18h10, 19h, 19h50, 20h30,
21h10, 21h50. Cinemark Passeio das Águas: 13h20, 14h,
14h20, 15h10, 15h20, 16h10,
16h50, 17h10, 17h50, 18h10,
19h, 20h, 20h40, 21h, 21h50.
Kinoplex Goiânia: 14h40,
15h40, 17h20, 18h20, 18h50,
20h, 21h, 21h30. Cineflix aparecida: 14h, 15h, 15h20, 16h35,
19h10, 21h45, 22h.
A Mulher Rei (The Woman
King, 2022, eUa). duração: 2h
15min. direção: Gina PrinceBythewood. elenco: viola davis,
Thuso Mbedu, lashana lynch.

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.
Cinemark Flamboyant: 19h10.
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. Cinemark Flamboyant:
14h30, 14h40, 16h50. Cineflix
aparecida: 15h.
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. Cinemark Flamboyant: 22h10. Cinemark Passeio das Águas: 14h10, 21h15.
Kinoplex Goiânia: 16h.
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Negócios
Apenas 2,5% dos mais
de 8 milhões de jovens e
adolescentes brasileiros
matriculados no ensino
médio ou técnico
conseguem ingressar
em um estágio

Estágio no ensino médio é opção
para entrar no mercado de trabalho
A Lei de Estágio
prevê que basta
ter mais de 16
anos e estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino
para estar apto a
ser um estagiário
Ícaro Gonçalves
O início da vida profissional
é uma etapa desafiadora na
vida de muitos jovens. É o momento em que ocorrem as decisões sobre qual carreira seguir, a escolha de curso superior, técnico ou mesmo sobre
quando se irá buscar o almejado primeiro emprego. Um
caminho para começar os primeiros passos nessa trajetória
é por meio do estágio para estudantes do ensino médio, modalidade de contratação ainda
desconhecida por muitas empresas e estudantes.
O estágio para ensino médio
é regulamentado pela Lei nº
11.788/2008, a mesma que dispõe sobre estágios para universitários e estudantes do ensino
técnico. Conhecida como Lei de
Estágio, a legislação prevê que
basta ter 16 anos, estar regularmente matriculado e frequentando uma instituição de
ensino para estar apto a concorrer a uma vaga.
O principal objetivo da iniciativa é conciliar os aprendizados da sala de aula com os

conhecimentos da dimensão
empresarial. A previsão do estágio deve fazer parte do projeto
pedagógico da escola, além de
visar o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional escolhida.
Segundo dados da Associação Brasileira de Estágios
(Abres), existem no País 17,2
milhões de jovens e adolescentes em condições de conseguir
um estágio, considerando a
soma dos níveis superior, médio
e técnico. Porém, apenas 5,2%
deles conseguem de fato a admissão. Os jovens matriculados
no ensino médio e/ou técnico
somam 8.537.992. Desse número, somente 214 mil, ou 2,5%
deles, conseguem estagiar.

Estágio ou emprego?

A Lei de Estágio estabelece
diretrizes que devem guiar
a contratação de jovens estagiários, protegendo-os contra abusos trabalhistas. A
principal delas é a diferenciação feita entre estágio e
um emprego formal regido
pela CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho).
Segundo a lei, a jornada
deve ser de no máximo quatro horas diárias e 20 semanais no caso de estudantes
de educação especial e dos
anos finais do ensino fundamental na modalidade
profissional de educação de
jovens e adultos ou de 6 horas diárias e 30 semanais

para estudantes do ensino
superior, da educação profissional de nível médio e
do ensino médio regular.
Para Carlos Henrique Mencaci, presidente da Abres, o
estágio possibilita ao estudante o contato com o meio empresarial e ajuda na formação
dos indivíduos. “Inclusive, isso
é um incentivo para tirá-los
das ruas, evitando serem assediados pela marginalidade.
Assim, eles conseguem ter
mais perspectivas de futuro
e expandir suas chances para
evoluir, construindo uma carreira desde a primeira oportunidade”, afirma.
Mencaci ainda destaca
que o contato dos adolescentescom especialistas da área
em que o estágio é feito influencia positivamente os jovens na decisão pela futura
profissão, fazendo-os pensar
no ingresso em uma faculdade e curso superior.
“Tudo começa na base. Ir
contra o estágio no ensino
médio, como alguns equivocadamente o fazem, é investir
em retrocesso, deixando meninos e meninas à margem
da sociedade, soltos para atividades desfavoráveis para si
e para outrem. Mais um ponto
é o subemprego, danoso à sua
qualificação, pois converge
em caminhos alternativos”,
defende Mencaci.

Particularidades
da modalidade

Um ponto de prudência
para as corporações diz respeito à fidelização do partici-

pante. O artigo 11 da Lei destaca que “a duração do estágio,
na mesma parte concedente,
não poderá exceder dois anos,
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência”. Ou seja, é preciso estar
atento ao Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e atualizá-lo em vista de qualquer
mudança para não burlar qualquer pontuação da legislação.
Para o candidato, um dos
benefícios da categoria é a remuneração mensal. A Lei garante o recebimento de bolsa
ou outra forma de contraprestação, sendo obrigatória a sua
concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese
de estágio não obrigatório (extracurricular).
Para as empresas, estágio
não cria vínculo empregatício.
Por esse motivo, a concedente
fica isenta de alguns impostos
e encargos trabalhistas, tais
como Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), 1/3 sobre férias, multa
rescisória de 40% e 13º salário.
“Ao abrir as portas para
essa moçada, é possível estimular a economia brasileira,
fornecendo poder de compra
para quem inicia sua jornada
por agora, enquanto diminui
a evasão escolar ao incentivar
os estudos e a constante capacitação. Ainda é uma maneira totalmente legal de investir no futuro da nação”,
finaliza o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Carlos Henrique Mencaci. (Especial para O Hoje)

