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Capacidade de
pagamento do
brasileiro cai
nos primeiros
6 meses do ano
As famílias e microempresas registraram piora com relação à capacidade de pagamento. O Banco Central apresentou nesta semana o Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre de 2022. De acordo com o
BC, as pessoas estão cada vez mais comprometidas com
dívidas com o crédito não consignado, no cartão de crédito e no financiamento de veículos. Nas microempresas, os ativos problemáticos aumentaram. Cidades 10

Dólar e bolsa fecham
estáveis com redução
dos bloqueios

Economia 4

Salto nas despesas
e no investimento
reduz superávit

Econômica 4

Brasil vai levar
energia eólica à
cúpula da COP27

Romário assume
prefeitura com
viagem de Cruz
O prefeito de Goiânia embarca
para Israel em 10 de novembro.
Essa é a primeira vez que Rogério
Cruz se afasta do cargo. Política 5

Reprodução

Objetivo é conscientizar homens sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças

Novembro Azul alerta para câncer de próstata
Uma estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer mostra que, em 2022,
2.240 novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados em Goiás, número que sobe para 5.350 quando se trata da Região Centro-Oeste. Cidades 9
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os exemplos do Brasil
para a coP 27 no egito
Opinião 3

O enorme potencial para a produção de energia limpa por eólicas offshore, que são abastecidas por ventos em alto mar,
será um dos principais temas
debatidos na COP 27. Cidades 11

Ademir medinA

Futuro do SUS e da saúde
no pós-pandemia e eleição
Opinião 3

Aparecida e Anápolis com nomes
cotados para eleições municipais
Em Aparecida de Goiânia e em Anápolis as possibilidades de précandidatos para disputar as duas prefeituras nas maiores cidades do
Estado depois da Capital já se apresentam com clareza. O HOJE conversou
com jornalistas e analistas que atuam nos municípios para chegar a
alguns nomes que devem estar na corrida eleitoral de 2024. Política 2
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Xadrez: Entorno de Brasília
mira Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás
Política 2

De 2011 a 2021, estudantes em
cursos superiores na modalidade
de educação a distância aumentaram 474%. No mesmo período,
o ensino presencial caiu 23,4%
no número de alunos. Cidades 10

Como atuarão
goianas durante
a gestão petista
Como atuarão Silvye Alves, Flávia
Morais, Adriana Accorsi, Magda
Mofatto, Marussa Boldrin e Lêda
Borges no Congresso? Política 6

A médica Ludhmila Hajjar é uma
das cotadas para o Ministério
da Saúde na gestão Lula. Ela é
médica cardiologista e se indispôs com o Bolsonaro. Política 2

Jurídica: STJ vai deﬁnir se é

possível agravante em caso de
reincidência especíﬁca
Cidades 10

Livraria: Toni Grado lança
um olhar crítico ao contexto
sociopolítico da atualidade
Essência 14

Política 5

Cresce 474% em
10 anos ensino
a distância

Goiana é cotada
para a Saúde no
governo de Lula

Leia nas CoLunas

Morre deputado Iso
Moreira após 9 meses
internado por Covid
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Desempregados estão, em média, há
18 meses sem ocupação formal, três
meses a mais do que apontou levantamento feito em 2020. Negócios 17

Vila NoVa
faz sua última
partida na Série B
Livre do rebaixamento, o
time comandado pelo técnico
Allan Aal cumpre tabela
diante do Sport. Esportes 8
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Entorno de Brasília mira
Mesa Diretora da Alego

Cardiologista Ludhmila Hajjar ganhou destaque na pandemia

Goiana é
cotada para
Ministério da
Saúde de Lula
A médica goiana Ludhmila Hajjar é uma das cotadas para o ministério da Saúde do presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva (Pt). A profissional da
saúde de 45 anos é médica cardiologista e ganhou
destaque ao se indispor com o Bolsonaro (PL) durante
a pandemia da Covid-19.
Hajjar consta em um levantamento realizado pelo
site Poder360 que apresentou sete nomes. De acordo
com a publicação, ela conta com o apoio do ministro
do Supremo tribunal Federal (StF) Gilmar Mendes e
também com o do presidente da Câmara Federal
Arthur Lira (PP-AL). O deputado, vale destacar, já
teria oferecido ajuda a Lula.
Além da médica, também constam na lista o deputado federal Alexandre Padilha (Pt-SP), que já foi ministro da Saúde; o pesquisador e também ex-ministro
Arthur Chioro; o ex-secretário de Saúde de São Paulo
David Uip; o senador e ex-ministro Humberto Costa
(Pt-PE); o ex-ministro José Gomes temporão; e Margareth Dalcolmo, pesquisadora que também ganhou
destaque durante a pandemia da Covid-19. (Francisco
Costa, especial para O Hoje)

Prefeitos e lideranças do Entorno de Brasília,
especialmente de Luziânia, Cidade Ocidental, Cristalina, valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio do
Descoberto e Águas Lindas, cidades que tiveram
papel importante na eleição dos seis deputados estaduais da região, articulam para eleger o presidente
da Mesa Diretora da Alego. Mesmo o governador
Ronaldo Caiado (UB) tendo sugerido empurrar o
debate para mais à frente, o alarido em torno de
nomes só aumenta. Na bolsa de especulações, os
nomes de Bruno Peixoto, Lincoln tejota, virmondes
Cruvinel e Renato de Castro, ambos do União Brasil;
Cairo Salim e Wilde Cambão, os dois do PSD, são os
mais citados. todos eles têm potencial para substituir
Lissauer vieira (PSD), que encerra o mandato no
final de janeiro. No entanto, lideranças do Entorno
de Brasília argumentam que é a única região que
votou organicamente em Caiado, contribuindo com
quase 300 mil votos válidos para elegê-lo no primeiro
turno. Embora os prefeitos não deem publicidade
às suas opiniões, é recorrente a discussão sobre escolher um dos deputados. Entre os parlamentares
da região, Anderson teodoro, André do Premium,
ambos do Avante; Ricardo Quirino (Republicanos),
Zeli Fritsche (PRtB) e Cristóvão tormin (sob júdice),
do Patriota, o nome mais ventilado como candidato
à presidência da Alego é Wilde Cambão (PSD).

xadrez@ohoje.com.br

No radar de Caiado

Caiado sabe que o Entorno tem
peso estratégico devido à proximidade com o Distrito Federal, por
isso defende a criação rápida da
Região Metropolitana de Brasília
(Rembra). Além de resolver demandas históricas entre os municípios
de Goiás e a Capital do País, principalmente transporte urbano, sua
visibilidade midiática a nível nacional ganharia mídia espontânea.
tudo é possível até 2026.

TCM na antiga Alego

Muito barulho promovido pelos
ativistas da cultura goiana reivindicando a sede da antiga Alego no Bosque dos Buritis tende a ficar só no
bater de bumbo. O projeto de transferência para o tribunal de Contas
dos Municípios (tCM) só depende
da sanção do governador Ronaldo
Caiado. A esta altura, Caiado não vai
vetar e muito menos se indispor com
o tCM e o prefeito Rogério Cruz.

Tudo legal

De acordo com os bastidores do
tCM e da prefeitura, tudo foi feito
“dentro da legalidade e do interesse
público”. No acordo celebrado entre
o prefeito de Goiânia e o presidente
do tCM, Joaquim de Castro, consta a
manutenção e preservação do prédio
pelo tCM, que tem orçamento próprio. Assim que mudar, a prefeitura
assume o atual prédio do tCM.

Cruz mima Policarpo
Falta consenso

A Xadrez conversou com dois prefeitos que pediram
anonimato sobre as pretensões do Entorno. Um deles
disse que, se não conseguirem emplacar um nome,
querem uma secretaria “forte e com recursos”. Em
comum entre os dois, o nome de Cambão é tido como
favorito, mas ainda não chegaram a um consenso.

O gesto do prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicados), ao presidente da Câmara de vereadores,
Romário Policarpo (Patriota), assumindo a cadeira de prefeito por uma
semana, faz parte de uma estratégia
do Paço em ter Policarpo como aliado
fiel. Cruz passa por um momento de
arranjo em sua base na Câmara e
Policarpo tem controle sobre as votações. (Especial para O Hoje)

Prefeituras de Aparecida e Anápolis já
têm nomes cotados para disputa de 2024
Prefeitura de Aparecida

Municípios têm possibilidade de
corridas eleitorais com múltiplas
candidaturas daqui a dois anos
Francisco Costa
Findado o processo eleitoral
de 2022, os políticos já começam
a pensar em 2024. Até o fim
deste ano, as peças do tabuleiro
ainda não devem se movimentar
com clareza, mas a partir de
2023 as “pré-campanhas” têm
início. Em Aparecida de Goiânia
e em Anápolis as possibilidades
já se apresentam com clareza.
O HOJE conversou com jornalistas e analistas que atuam
nos municípios para chegar a
alguns nomes. Em Aparecida de
Goiânia, por exemplo, a lista é
vasta. O prefeito vilmar Mariano,
também conhecido como vilmarzinho (Patriota), é o nome
mais certo.
Substituto de Gustavo Mendanha (Patriota), vilmarzinho já
garantiu o apoio do deputado
federal professor Alcides (PL),
reeleito com mais de 90 mil votos
e segundo mais votado na cidade
(33,5 mil eleitores) - a campeã
foi Silvye Alves (União Brasil),
com 43,8 mil na cidade e mais
de 254 mil no Estado. Curiosamente, a informação apurada
com fontes do parlamento aparecidense é que o ex-prefeito
Gustavo Mendanha pode apoiar
o deputado federal João Campos
(Republicanos) na disputa pela

prefeitura da cidade e não por
Goiânia, como verificado anteriormente. Campos foi candidato
a senador na chapa de Mendanha. Nesse sentido, vilmarzinho
já buscaria uma aproximação
do vice-governador eleito Daniel
vilela (MDB), com quem já teve
bom relacionamento. Aqui, o cenário ainda está aberto e existe
uma articulação para evitar a
ruptura de vilmar e Gustavo,
contemplando seu grupo político
na administração.
Outro concorrente seria o
presidente da Câmara Municipal,
o vereador André Fortaleza
(MDB). A participação dele, contudo, depende de Daniel vilela
– ou de mudança de partido.
Ele e vilmarzinho vivem uma
"guerra fria" na cidade, conforme
jornalistas. Na eleição, contudo,
o atual prefeito levou a melhor,
emplacando veter Martins (Patriota) na Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) e conquistando
o apoio de professor Alcides.
Fortaleza, que apoiou Magda
Mofatto (PL) para federal, não
conseguiu garantir uma expressividade de votos para ela na cidade: cerca de 5,3 mil.
Outros nomes que também
são cotados no município são o
do deputado federal delegado
Waldir (União Brasil), terceiro

Em Aparecida de Goiânia e em Anápolis, as possibilidades já se apresentam com clareza
colocado na disputa ao Senado
deste ano. Ele sempre teve bom
relacionamento em Aparecida
e com os políticos locais, tendo
destinado diversas emendas ao
longo dos anos. Glaustin da Fokus (PSC) também pode estar
na disputa. O bolsonarista reeleito a deputado federal é empresário na cidade e goza de
prestígio no município. Ainda é
possível que Max Menezes (PSD),
ex-secretário municipal, ou o
pai dele Ademir Menezes, concorram. Max, que assumiu cadeira na Alego na vaga deixada
por Humberto Aidar, ficou na

suplência da Casa mais uma
vez. Anápolis, em dois anos, encerrará o ciclo do prefeito Roberto Naves (PP), que terminará
seu segundo mandato. Nesse
sentido, haverá um vácuo de
poder. A cidade, contudo, pode
ter surpresas, como o muito bem
votado à Câmara Márcio Corrêa,
presidente do MDB local – ele
teve cerca de 60 mil e é o primeiro suplente da legenda naquela Casa. Ele disputou o pleito
de 2020, mas terminou em terceiro lugar.
Corrêa, inclusive, poderá assumir uma cadeira no Congres-

so, caso haja uma articulação
para que o deputado federal
eleito Célio Silveira (MDB) assuma uma secretaria de Estado. O
congressista, em entrevista ao
Jornal O Hoje, admitiu a possibilidade. Quem também está no
radar é o ex-prefeito Antônio
Gomide (Pt), que terminou em
segundo lugar em 2020. Deputado estadual, ele foi reeleito
com 45,2 mil votos. Em 2024, o
petista pode contar com o “fator
Lula”, cenário contrário ao de
dois anos atrás, quando Naves
teve o “fator Bolsonaro” a seu
favor. (Especial para O Hoje)
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Os exemplos do Brasil
para a COP 27 no Egito
Adolfo Sachsida
Entre os dias 6 e 18 de novembro, Sharm ElSheik, no Egito, sediará a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A expectativa é de que a COP 27 seja o maior e mais importante evento já realizado para debater temas ligados às mudanças climáticas no planeta. Representantes de todo o mundo estarão reunidos e o
Brasil participará de todos os dias de discussões.
O Brasil detém o maior uso de fontes renováveis do mundo, com 84% de nossa matriz elétrica
sendo produzida por meio de fontes renováveis
de origem hidroelétrica, eólica, solar e biomassa.
Nosso País abriga a usina de Itaipu, líder mundial
na geração de energia limpa e renovável, e, nos últimos quatro anos,
registramos recordes de instalação
de energia solar e eólica.
Nossa capacidade de geração de
energia eólica saltou de 14 gigawatts
em 2018 para 22 gigawatts em 2022.
Na energia solar, o avanço foi ainda
maior. Em quatro anos aumentamos
nossa capacidade em dez vezes,
tendo passado de 2,3 gigawatts em
2018 para 22 gigawatts em 2022.
Mas isso representa apenas uma
pequena parte do enorme potencial
de geração de energia limpa do Brasil. A área marítima brasileira é um
campo perfeito para a instalação
de eólicas offshore, aquelas abastecidas por ventos em alto mar. Apenas nesta fonte de origem
renovável temos o potencial de geração de 700
gigawatts de energia. A título de comparação,
em 2021, um dos anos mais secos na história da
usina, a Itaipu, produziu 66,3 gigawatts-hora.
Esse é um processo que já está em curso e
que ganhou ainda mais força neste mês de outubro com a publicação, pelo Ministério de
Minas e Energia, da Portaria nº 52 e a Portaria
Interministerial MME/MMA nº 03/2022. Esses
dois atos normativos definem, respectivamente,
regramentos e diretrizes complementares para
cessão de uso de áreas fora da costa (offshore),
com vistas à geração de energia elétrica, e as diretrizes para criação de Portal Único de Gestão
do Uso das Áreas Offshore. As portarias são
peças marcantes para que os investidores tenham
segurança jurídica, no sentido de que estabelecem um marco legal seguro para o setor.
O Brasil foi o primeiro país a transformar em

medidas concretas compromissos assumidos durante a COP 26, realizada em Glasgow, na Escócia,
em novembro de 2021. Na ocasião, o governo
brasileiro apresentou uma nova meta de redução
de 50% das emissões dos gases associados ao
efeito estufa até 2030 e se comprometeu com a
neutralização das emissões de carbono até 2050.
Entre as ações oficializadas desde então estão
o lançamento do Programa Nacional de Redução
de Emissões Metano Zero, a isenção de imposto
federais, financiamentos específicos e a criação
do Crédito de Metano.
Em maio deste ano, o Governo Federal publicou o Decreto Nº 11.075, regramento aguardado desde 2009, que estabelece os procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas e que institui o
Sistema Nacional de Redução de
Emissões de Gases de Efeito Estufa.
A nova legislação abriu as portas
para a implantação de um mercado
regulado de carbono moderno e
inovador no País, focado na exportação de créditos de carbono, e abre
caminho para a implantação de instrumentos financeiros que tornam
possível a monetização dos ativos
ambientais do País. O potencial de
geração de uma receita é enorme e
fomentará projetos ligados à economia verde e ao desenvolvimento
sustentável e limpo, principalmente em regiões
ainda não industrializadas no Brasil.
Na COP 27, cujo foco serão os debates em
torno das energias renováveis, o Brasil apresentará
os resultados obtidos nos últimos anos e reforçará
junto à comunidade internacional todo o potencial
do País, que tem um dos menores custos de produção de energia limpa do planeta. O Brasil reúne
todas as condições para a produção de hidrogênio
e amônia verdes para a exportação e estamos
certos do papel que podemos assumir nesta ação
coordenada de combate
ao aquecimento global.
Nosso futuro, como planeta, será condicionado
à nossa capacidade de
geração de energia limpa e renovável em escala global. E esse é um
futuro no qual o Brasil
Adolfo Sachsida é ministro
já está inserido.
das Minas e Energia

O Brasil
detém o
maior uso
de fontes
renováveis
do mundo

Futuro do SUS e da saúde no
Brasil do pós-pandemia e eleição
Ademir Medina
A partir do novo cenário pós-pandemia e
eleição, com novos governantes ocupando cargos
na gestão pública, se faz necessário abrir uma
discussão sobre as diversas formas de organização da máquina pública e definir papéis fundamentais à garantia de resultados que efetivamente transformem a vida das pessoas. Portanto,
um bom começo seria por meio das três pirâmides: Estratégico, tático e Operacional. Assim, os
papéis não ficariam sobrepostos e criariam sinergias para poder garantir um resultado positivo
na transformação da vida das pessoas.
O SUS (Sistema Único de Saúde), antes alvo
constante de ataques, mostrou a sua importância,
flexibilidade e rápida adaptação às demandas
referentes à Covid-19. A partir daí, o nosso sistema público de saúde passou a ser valorizado
e amplamente debatido, principalmente no que
diz respeito às formas de melhorar e solucionar
os principais gargalos.
Como administrador de uma OSS (Organização
Social de Saúde), acompanho de perto a rotina do
SUS, através das parcerias do Cejam (Centro de
Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”) com prefeituras e governos de São Paulo e do Rio de
Janeiro para o fortalecimento do nosso sistema.
Acredito que a solução para o SUS é uma combinação entre melhor gestão, busca de oportunidades
e mais aporte de recursos nas áreas necessárias.
também não podemos deixar de mencionar
aqui a redução da desagregação do sistema; reforma tributária; investimento maior no atendimento inicial das pessoas; capacitação constante para os profissionais que atuam no sistema;
e foco na prevenção, que, diga-se de passagem,
é a melhor arma para contermos as tão elevadas
estatísticas de doenças, que poderiam ser evitadas
com as devidas prevenções.
Aliás, os governantes têm que se atentar que
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Cordeiro

Bancas:

o modelo hoje praticado é um tanto quanto perverso, já que não se leva em consideração a
real demanda das regiões e olha-se muito para
os aspectos políticos daqueles que têm seus territórios demarcados. Uma forma que contribuiria
e muito para atender à efetiva necessidade da
população é trabalhar de forma sistêmica, regionalizada e informatizada (prontuário eletrônico do paciente – PEP), obedecendo as linhas
da estratégia, tática e operacional. Como costuma-se dizer: “Cada macaco no seu galho”.
Uma ferramenta que vem ao encontro das
necessidades para ampliar o atendimento dos
usuários é a telemedicina. Nela, o médico atende
o paciente em uma plataforma on-line sem a
necessidade de um encontro presencial. Com
isso, muitos exames podem ser realizados em
domicílio e os resultados enviados por meio de
ferramentas digitais, otimizando os processos
burocráticos e facilitando o atendimento a pessoas com dificuldades de mobilidade.
Enquanto aguardamos a entrada dos novos
governantes, otimistas na evolução das políticas
à saúde no Brasil, seguimos na missão de contribuir para o fortalecimento do SUS, com ações
constantes de prevenção e promoção à saúde, e
de auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social nas áreas onde atuamos.
Acreditamos na humanização e acolhimento
como principal agente
transformador, em todos os níveis de atenção à saúde: primária,
especializada, urgência
e emergência e gestão
hospitalar. E nosso desejo é de que, juntos,
possamos fazer a difeAdemir Medina é CEO do
rença na vida de cada
Centro de Estudos e Pespessoa em meio a tanquisas “Dr. João Amorim”
tas adversidades.
(Cejam)
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CARTA DO LEITOR

Em quem posso acreditar?
Outro dia recebi num grupo de WhatsApp que,
passadas 72 horas das eleições, representantes do
tribunal de Haia no Brasil prenderiam Lula, o
artigo 142 da Constituição seria acionado, os militares sairiam dos quartéis e fariam uma intervenção
federal com Bolsonaro no poder. Passou o prazo e
nada aconteceu. Fiquei frustrado. Agora estão dizendo que o presidente vai publicar uma Medida
Provisória para acabar com o presidencialismo e
instituir o regime de monarquia constitucional
no Brasil. Apareceu no telegram. Acredito?
Onofre Duarte
Goiânia

CONTA PONTO

{

Não podemos entrar
em 2023 sem auxílio,
aumento real do salário
mínimo. […] São coisas
que foram contratadas
com os eleitores
nas urnas”
Gleisi Hoffmann, presidente nacional
do PT, ao falar nesta sexta-feira (4)
sobre a necessidade de negociar com
o Congresso a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) para garantir a continuidade
dos R$ 600 mensais do Auxílio Brasil,
que voltará a chamar Bolsa Família,
e o aumento acima da inflação do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212.
“A área técnica está discutindo e,
possivelmente na segunda, teremos
algo mais concreto”, declarou Gleisi.
De acordo com a presidente do partido do presidente eleito, Luiz Inácio
Lula da Silva, “viemos aqui [equipe
de transição], hoje, designados pelo
vice-presidente Geraldo Alckmin
(PSB), para olhar o espaço”. “Fomos
recebidos pelo vice-presidente do
Banco do Brasil. Viemos olhar as instalações. Disponibilizaram o segundo andar e, se precisarmos, o
primeiro também. Como sabem, teremos uma equipe de 50 pessoas.
Muitos dos que vão trabalhar na
transição são voluntários. A equipe
de administração e a de apoio serão
as primeiras a chegar.”

INTERAJA CONOSCO
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A médica goiana ludhmila hajjar é uma
das cotadas para o ministério da Saúde do
presidente eleito luiz inácio lula da Silva
(PT). A profissional da saúde de 45 anos é
médica cardiologista e ganhou destaque
ao se indispor com o Bolsonaro (Pl) durante a pandemia da covid-19. “Grande
profissional!!! Parabéns”, comentou o leitor.
Claudio Honorato
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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. “e o assalto do iPTU que
subiu 60%, vão rever?”, perguntou o leitor.
Roberto Nunes (@jornalistarobertonunes)

N

@jornalohoje
morreu, na tarde desta sexta-feira (4), o deputado estadual iso Ferreira, após 9 meses
de internação por decorrência da covid-19.
o parlamentar testou positivo para a
doença no dia 25 de janeiro deste ano. ele
estava internado em um hospital de Brasília, mas foi transferido para o rio de Janeiro,
onde veio a óbito nesta sexta. o deputado
foi intubado pela primeira vez em 8 de fevereiro, sendo extubado 12 dias depois.
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Real teve o melhor desempenho entre as moedas

Dólar e bolsa
fecham estáveis
com redução
de bloqueios
A redução dos bloqueios nas estradas de todo o país
e o início dos trabalhos de transição para o governo
eleito fizeram o mercado financeiro destoar do exterior
e ter um dia de alívio. O dólar e a bolsa de valores fecharam praticamente estáveis, após enfrentarem volatilidade ao longo das negociações.
O dólar comercial encerrou a quinta-feira (3) vendido
a R$ 5,126, com alta de apenas 0,14%. A cotação iniciou
o dia em forte alta, chegando a R$ 5,21 por volta das
9h30, mas recuou com a entrada de fluxos estrangeiros
no país. Na mínima do dia, pouco antes das 13h, a
divisa chegou a R$ 5,08.
O real teve melhor desempenho em relação a outras
moedas de economias desenvolvidas. O euro comercial
fechou a R$ 4,999, com queda de 1,13% e abaixo de R$ 5
pela primeira vez desde 28 de fevereiro de 2020, pouco
antes do início da pandemia de covid-19. A libra esterlina
comercial encerrou a R$ 5,71, com queda de 2,09%.
No mercado de ações, o dia começou tenso, mas terminou com estabilidade. O índice Ibovespa, da B3,
fechou o dia aos 116.896 pontos, com recuo de apenas
0,03%. O indicador chegou a cair 2,09% por volta das
10h20, mas recuperou-se após a abertura do mercado
norte-americano.
O dólar teve um dia de alta em todo o planeta,
ainda repercutindo o aumento de 0,75 ponto percentual
dos juros básicos norte-americanos, decidido ontem
(2) pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados
Unidos). taxas altas em economias avançadas estimulam
a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil,
mas a redução dos bloqueios nas estradas e o início da
transição para o próximo governo provocaram a entrada
de fluxos externos.
Nesta tarde, o coordenador da equipe de transição,
o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, participou
de uma rápida reunião no Palácio do Planalto com os
ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da SecretariaGeral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos.
Do lado do governo eleito, também participaram do
encontro a presidente do Pt, Gleisi Hoffmann, e o exministro Aloizio Mercadante. (ABr)

Petrobras tem
lucro líquido de
US$ 8,8 bilhões
no 3º trimestre
A Petrobras teve, no 3º trimestre de 2022, lucro
líquido de US$ 8,8 bilhões, o 4º maior lucro líquido trimestral da história da estatal. A geração de fluxo de
caixa operacional e a de fluxo de caixa livre no trimestre,
totalizaram US$ 12,1 bilhões e US$ 10,1 bilhões, respectivamente; e o Ebitda (resultado de operação da
empresa ajustado), de US$ 17,4 bilhões.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou
o pagamento de remuneração aos acionistas (dividendos
e juros sobre o capital próprio) referente a R$ 3,35 por
ação, a serem pagos em duas parcelas, em 20 de dezembro de 2022 e 19 e janeiro de 2023, respectivamente.
A União, acionista controlador, receberá R$ 16 bilhões.
“Esses resultados demostram, mais uma vez, o alto
nível de desempenho alcançado pela Petrobras. Com disciplina de capital, investindo em ativos resilientes e com
taxas de retorno adequadas, a companhia vem conseguindo
apresentar performance de maneira sustentável”, disse
o presidente da companhia, Caio Mário Paes de Andrade.
O retorno sobre capital empregado (ROCE) atingiu
15% no 3º trimestre de 2022, um crescimento em comparação com os 12,8% do trimestre anterior. A companhia
pagou, no período, R$ 73 bilhões em tributos e participações
governamentais às esferas federal, estadual e municipal.
No 3º trimestre de 2022, os investimentos da Petrobras
totalizaram US$ 2,1 bilhões, enquanto nos primeiros
nove meses do ano, os investimentos foram de US$ 7
bilhões, um crescimento de 14% em relação ao mesmo
período de 2021. (ABr)

Salto nas demais despesas correntes
e no investimento reduz superávit
A aceleração das despesas com a máquina
estadual e o avanço dos investimentos, embora numa velocidade um tanto menos expressiva do que na primeira metade do ano,
mantiveram o descompasso entre as taxas
de crescimento de gastos e receitas primárias
do Estado acumulados até o quarto bimestre
do ano. Como consequência, o resultado
primário, que exclui as despesas com juros
e amortizações da dívida pública estadual,
manteve-se em baixa, numa tendência já
observada nos bimestres anteriores.
A despeito da queda, de toda forma, a
situação fiscal do governo estadual continua
favorável, em função das sobras acumuladas
nos meses anteriores, da consolidação e
adiamento de obrigações financeiras frente
à União, como resultado do enquadramento
de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal
(RRF), e ainda pela variação modesta nas
despesas com pessoal e pelo cenário de retração continuada da dívida líquida. Segundo dados do portal Goiás transparente
(www.transparencia.go.gov.br), entre janeiro
e agosto deste ano, as receitas primárias
avançaram a um ritmo de 19,66% em relação ao mesmo período do ano passado,
saindo de R$ 20,987 bilhões para R$ 25,112
bilhões – o que correspondeu a um acréscimo de R$ 4,125 bilhões.
O aumento vigoroso das receitas patrimoniais, no entanto, contribuiu com algo
próximo a 45,9% para o crescimento das receitas primárias totais do tesouro nos oito
primeiros meses deste ano. Esse tipo de arrecadação, que assume muitas vezes caráter
não recorrente, inclui em geral a cobrança

BALANÇO
t

2 As despesas primárias to-

tais, por sua vez, experimentaram variação nominal de
27,58% na comparação entre
os valores acumulados de janeiro a agosto deste ano e os
mesmos oito meses do ano
passado, saindo de R$ 17,649
bilhões para R$ 22,516 bilhões. Ou seja, enquanto a
receita total apresentou variação de R$ 4,125 bilhões,
foram acrescidos às despesas
perto de R$ 4,867 bilhões.
2 A diferença entre receitas
e despesas levou a uma redução de 22,23% no resultado
primário acumulado pelo Estado até agosto. A conta, ainda
positiva, apontou um superávit de R$ 2,596 bilhões nos
primeiros oito meses deste
ano, correspondendo a 7,13%
da receita corrente líquida.
Entre janeiro e agosto do ano
passado, o Estado havia acumulado um superávit primário de R$ 3,338 bilhões, equivalente a 11,24% da receita
líquida e em torno de R$
741,932 milhões a mais do
que o resultado deste ano.
2 Entre os grandes grupos
de despesas, a folha de pessoal exigiu o desembolso, entre despesas pagas e restos a
pagar efetivamente pagos, de
R$ 12,448 bilhões nos mesmos
oito meses de 2022, numa
variação de 10,93% em rela-

de juros e multas, laudêmios, alienação de
ativos, ganhos com aplicações financeiras e
outras formas de receita. Entre janeiro e
agosto deste ano, a receita patrimonial do
Estado atingiu perto de R$ 2,131 bilhões,
saindo de modestos R$ 237,621 milhões em
igual período do ano passado, num salto de
796,6% (ou R$ 1,893 bilhão a mais).

Outras receitas

Para comparação, a arrecadação líquida
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), afetada desde julho
pelo limite imposto às alíquotas aplicadas
aos combustíveis e à energia elétrica, experimentou variação nominal de 12,61% em
relação aos mesmos oito meses de 2021,
avançando de pouco menos de R$ 8,979 bilhões para R$ 10,111 bilhões, o que correspondeu a um acréscimo de R$ 1,132 bilhão.
Quer dizer, o imposto mais importante na
composição da arrecadação estadual respondeu por 27,44% do acréscimo registrada
pelas receitas primárias totais, ainda que
sua fatia nesse total tenha sido de 40,26%
entre janeiro e agosto deste ano. A terceira
maior contribuição veio das transferências
correntes, concentrada nas transferências
do Fundo de Participação dos Estados (FPE)
e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O Estado recebeu, em oito meses, um total de R$
5,656 bilhões, frente a R$ 4,625 bilhões transferidos entre janeiro e agosto do ano passado,
agregando mais R$ 1,031 bilhão a suas receitas, o que correspondeu a uma variação
de 22,28% entre os dois períodos.

ção a despesas em torno de
R$ 11,222 bilhões realizadas
em idêntico intervalo de 2021.
2 No demonstrativo dos
gastos com pessoal que acompanha o relatório resumido
da execução fiscal do período, a variação entre um ano
e outro foi pouco maior, com
alta de 14,54%. Na demonstração, considerada pela Secretaria do tesouro Nacional
(StN) ao avaliar a higidez
fiscal do Estado e sua capacidade de pagamento, a folha
subiu de R$ 11,884 bilhões
para R$ 13,612 bilhões. Mas
a relação entre despesas com
pessoal e encargos e a receita
líquida baixou de 40,01%
para 37,39%.
2 As demais despesas correntes, ao contrário, entraram em disparada e aumentaram 43,81% frente ao mesmo período do ano passado,
atingindo R$ 8,035 bilhões
frente a R$ 5,587 bilhões em
2021. Houve alguma desaceleração dos investimentos
em função do período eleitoral, que impõe certos limites a esse tipo de desembolso, mas ainda assim a variação continuou expressiva.
Em oito meses até agosto
deste ano, o Estado investiu
R$ 2,004 bilhões, mais do
que o dobro dos valores investidos em igual período

de 2021, perto de R$ 819,586
milhões. A alta, no caso, foi
de 144,46%. O ritmo de crescimento no primeiro semestre havia atingido 292,86%.
2 Pouco mais da metade
do incremento acumulado
pelos investimentos resultou
do salto de 687,29% registrado pela execução de R$
1,148 bilhão em investimentos alocados na conta de restos a pagar não processados
e agora pagos. Entre janeiro
e agosto do ano passado,
essa conta havia somado R$
145,952 milhões.
2 No bimestre julho-agosto, as receitas primárias totais cresceram 21,85%, avançando de R$ 5,698 bilhões
para R$ 6,943 bilhões de
2021 para 2022, com elevação de 28,79% nas despesas.
A conta dos gastos subiu de
R$ 4,630 bilhões para R$
5,963 bilhões, puxada pelo
salto de 60,75% nas demais
despesas correntes, que subiram de R$ 1,330 bilhão
para R$ 2,138 bilhões em
valores aproximados. A folha de pessoal cresceu 14,4%,
de R$ 2,832 bilhões para R$
3,241 bilhões, enquanto os
investimentos elevaram-se
de R$ 456,13 milhões para
algo acima de R$ 576,0 milhões, variando 26,3%. (Especial para O Hoje)

IBGE revisa queda do
PIB de 2020 para 3,3%
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou a queda do Produto Interno
Bruto (PIB), a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, para 3,3% em 2020.
Anteriormente, foi divulgado
que a economia brasileira recuara 3,9% no primeiro ano
da pandemia. De acordo com
o IBGE, em 2019, o PIB brasileiro havia crescido 1,2%.

A revisão foi divulgada na
sexta-feira (4) pela pesquisa 2020
Sistema de Contas Nacionais
Brasil, que traz um detalhamento maior da economia do que
aquele apresentado pelas Contas
Nacionais trimestrais, que traz
dados preliminares.
A revisão foi feita, principalmente, pela incorporação de novas informações sobre os serviços, que passaram de uma queda

de 4,3% nos dados preliminares
para um recuo de 3,7% nos dados consolidados divulgados.
A principal revisão ocorreu
em outras atividades de serviços, que passou -12,3% nos
dados para -9,3%.
A queda da Indústria foi
revisada de -3,4% para -3%,
enquanto o crescimento da
agropecuária foi revisado de
3,8% para 4,2%. (ABr)
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Policarpo assume prefeitura em
meio a tensão entre Câmara e Paço
Agência Assembleia de Notícias

Prefeito Rogério
Cruz vai se
licenciar para uma
viagem particular a
Israel. Presidente
do Legislativo
deve comandar
Capital por pelo
menos seis dias
Felipe Cardoso
O presidente da Câmara
Municipal de Goiânia, Romário
Policarpo (Patriota), vai assumir a posição de prefeito da
Capital pelos próximos dias.
O parlamentar, que é o primeiro da linha sucessória da
administração municipal, comandará Goiânia por pelo menos uma semana. A substituição ocorre em função do afastamento do prefeito Rogério
Cruz (Republicanos) que vai
se licenciar do cargo para uma
viagem ao exterior.
Cruz embarca rumo a Israel
em 10 de novembro. Desde
que assumiu a prefeitura, em
janeiro de 2020, essa é a primeira vez que Rogério se afasta
do cargo. A viagem tem caráter
pessoal, portanto, não possui
qualquer relação com a administração municipal.
Para desembarcar da gestão, ainda que provisoriamente, Rogério Cruz deve acionar
a Câmara, já que não há um
vice para substituí-lo. O comunicado oficial deverá ser
enviado na próxima segunda-feira (7).
O prefeito, vale lembrar,
se afasta do cargo em um momento de tensão entre o Paço
e a Câmara. Ainda que oficialmente muitos vereadores
neguem o atrito, nos bastidores a indisposição tem sido
alvo de constantes comentários entre os membros da
base, da oposição e até do alto
escalão da prefeitura.

O presidente da
Câmara de Goiânia,
Romário Policarpo,
vai assumir a
posição de prefeito
da Capital pelos
próximos dias

Em off, muitos avaliam,
inclusive, que a cisão entre
os Poderes foi o motivo da
gravação de um vídeo recente entre o prefeito e o presidente da Casa de Leis. No
material, divulgado nas redes
sociais do prefeito, Cruz, ao
lado de Policarpo, diz ter
uma novidade para contar
aos goianienses, mas usa todo
o tempo para reforçar o ‘clima de paz’ entre ambos.
“Estou aqui com o vereador
Romário Policarpo e temos
uma novidade para você. Hoje

Goiânia merece uma atenção
especial. Por isso estamos aqui
juntos para dizer a todos vocês
goianienses e amigos, meus e
do Policarpo, que sempre estaremos juntos para cuidar da
nossa cidade”, disse o prefeito
que, em seguida, passou a palavra ao vereador.
Policarpo, por sua vez, endossou: “Quero dizer a vocês
que estaremos juntos nessa
empreitada e em qualquer
lugar que o senhor desejar
que eu esteja. Estou aqui para
servir a prefeitura de Goiânia
como servidor público efetivo.
Confio na sua gestão e estaremos juntos até o final para
que Goiânia tenha a melhor
gestão possível. Eu confio e
acredito que o prefeito Rogério Cruz fará a melhor gestão
da história da nossa cidade.
Conte conosco”.
Em paralelo, o dia a dia
da Câmara Municipal revela
o cenário turbulento. As críticas em relação à gestão municipal se intensificaram es-

pecialmente após a exoneração em massa promovida pela
prefeitura há duas semanas.
Com o comprometimento de
cargos comissionados indicados — e a demora para reposição — muitos vereadores
atestam, em off, que o prefeito
tem caminhado a passos largos rumo ao isolamento.
Outros, porém, são mais incisivos, como o vereador Paulo
Magalhães, por exemplo. Conforme mostrado pelo jornalista
Yago Sales, do O HOJE, o parlamentar recentemente empossado usou a tribuna na última semana para fomentar o
impeachment do prefeito.
Como pano de fundo, porém,
o vereador citou o não cumprimento das emendas impositivas, resgatando um dos
principais fatores que contribuem atualmente com o atrito.
Ao falar sobre o assunto,
Magalhães pediu ao líder do
prefeito, 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”.
Em seguida, o vereador ainda alertou 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,
disse: “vereador, vossa excelência se qualifica como osso
duro de roer. É o homem que
tem o maior coração deste parlamento”. Magalhães, por sua
vez, interpôs: “Mas nas minhas
questões pessoais eu ponho
para quebrar”. Anselmo prometeu que levaria a “análise”
ao Paço, seguido de elogios à
administração e garantias de
que melhoraria o diálogo com
Cruz. (Especial para O Hoje)

COVID-19

Morre Iso Moreira após nove meses internado
Morreu, na tarde desta
sexta-feira (4), o deputado estadual Iso Ferreira, após nove
meses de internação por decorrência da Covid-19. O deputado testou positivo para
a doença no dia 25 de janeiro
deste ano, ele estava internado em um hospital de Brasília, mas foi transferido para
o Rio de Janeiro, onde veio a
óbito nesta sexta.
O deputado foi entubado
pela primeira vez em 8 de fevereiro, sendo extubado 12
dias depois. Na época, a esposa
de Iso, Ildete Gomes, afirmou
que o deputado tomou três doses da vacina contra a covid19, sendo que a terceira dose
foi tomada quatro meses antes
do teste positivo. A mulher do
deputado já tinha informado,
também, que Iso Moreira não
possuía nenhuma comorbidade, como colesterol alto, diabetes, pressão alta, doença autoimune, problema respiratório ou pulmonar.
Aloísio Moreira dos Santos
nasceu em Mambaí, município
do Nordeste goiano, em 21 de
junho de 1947. Filho de Rivaldo
Moreira dos Santos e Edelzuite

Reprodução

Deputado estadual testou positivo para a doença no dia 25 de janeiro deste ano
Moreira dos Santos, casado
com a prefeita de Simolândia,
Ildete Gomes Ferreira (UB), e
pai de Alessandro Moreira (deputado eleito para a 20ª Legislatura ada Alego), Suzana Moreira dos Santos, Cláudia Cristina Santos, Aloísio Moreira
dos Santos Junior e Marcus vinícius Moreira dos Santos, Iso

Moreira se consolidou, ao longo dos anos, como um dos
maiores nomes no cenário político do estado de Goiás.
O “Leão do Nordeste”,
como era conhecido, iniciou
sua trajetória como prefeito
em Simolândia, na gestão entre os anos de 1993 e 1996.
Durante o seu mandato, rees-

truturou e organizou todo
município com obras em diversos setores: saúde, educação, habitação e infraestrutura. Com um trabalho ousado, unindo foco e determinação, construiu os pilares
de sustentação da cidade em
apenas quatro anos de gestão.
Sua administração arrojada

e empreendedora representou
um divisor de águas na história
de Simolândia, que obteve um
grande salto qualitativo durante o período em que esteve
à frente do Executivo municipal. Agropecuarista e empresário no ramo de postos de
combustíveis, Iso Moreira também ficou conhecido pelo seu
perfil empreendedor.
Ainda na tarde de ontem,
o presidente da Alego, Lissauer
vieira, divulgou uma nota onde
lamentou a perda. “Foi com
muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso
colega deputado Iso Moreira,
ocorrida na tarde desta sextafeira. Durante esses dois mandatos que ocupo na Alego, Iso
sempre foi um amigo leal,
atuante, ético e responsável
com o estado de Goiás. Durante
os meses em que esteve internado, ele fez muita falta no
Parlamento, mas seu nome e
legado ficarão na memória do
Legislativo goiano. Aos familiares, amigos e eleitores de
Iso, sobretudo do Norte goiano,
nossos sinceros sentimentos”,
escreveu. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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O papel das deputadas goianas
com ida de Lula ao Alvorada
De um lado,
Magda Mofatto e
seu antipetismo;
do outro, a
lealdade de
Adriana Accorsi
Yago Sales
Ainda é uma incógnita
como cada uma das seis deputadas federais eleitas vão se
comportar nos próximos quatro anos de gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula
da Silva, que derrotou o atual
presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno,
domingo, dia 30 de novembro.
A mais bem votada, a jornalista Silvye Alves (União Brasil), declarou apoio a Bolsonaro
no segundo turno, seguindo o
líder da sua legenda, o governador Ronaldo Caiado. Historicamente crítico do lulopetismo, Caiado arregaçou as mangas, como senador, e se mostrou um dos maiores opositores da esquerda, sobretudo
quanto à defesa do agronegócio em nível nacional. De olho
em uma beirinha na futura
gestão do petista, o presidente
do UB, Luciano Bivar, no entanto, alardeou que não fará
nenhuma oposição a Lula.
No serpentário político,
como gosta de comentar o colunista da Xadrez Wilson Silvestre, Magda Mofatto (PL) se
garante como osso duro de
roer. Depois da derrota do
candidato dela à reeleição - e
cobrada nas redes sociais pelos eleitores goianos -, ela foi
pessoalmente a uma das concentrações antidemocráticas
em rodovias goianas e prometeu ajudar no transporte
de insurgentes para irem para
frente do Exército no Guanabara, em Goiânia, pedir “intervenção militar”.
O PL de Waldemar da Costa
Neto, contudo, não deve que-

A mais bem votada,
a jornalista Silvye
Alves, declarou
apoio a Bolsonaro
no segundo turno,
seguindo o líder da
sua legenda, o
governador Ronaldo
Caiado

rer soltar a mão da administração federal de uma vez só.
Certamente vai tentar, primeiro com algum interlocutor, e
depois com o próprio presidente Lula, uma beirinha. Para
isso, deve liberar a bancada
“bolsonarista” a seguir o rumo
que mais lhe for afetuoso. Um
aliado de Magda é incisivo:
“nem pergunte isso a ela, que
deve ficar uma fera se comentar em algum apoio”. A mulher
teve tanta moral no núcleo
duro do bolsonarismo inserido
na esfera federal, que ignorou
o candidato ao governo do
partido em Goiás, Major vitor
Hugo, e apostou, até a última
gota de suor, no ex-prefeito
de Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota).
Quando os números das urnas já davam Lula como o
nome que retornaria para o
terceiro mandato no dia 1°, a
deputada federal reeleita, Flávia Morais (PDt), da forma democrática com que lida com o

cargo, reconheceu a vitória e
deixou uma mensagem em
uma de suas redes sociais:
“Continuarei trabalhando firmemente com o próximo presidente”. Embora o partido
dela, que garantiu a disputa
de Ciro Gomes à Presidência ele terminou em quarto lugar
-, deixasse os filiados à vontade
na declaração de votos, Flávia
se manteve quase invisível.
Herdeira política de José
Mario Schreiner, a vereadora
de Rio verde, e eleita à Câmara Federal Marussa Boldrin
(MDB) deve ser enfática se o
Pt pisar no calo na questão
do agronegócio, uma das pautas que a levou para o Congresso Nacional. Diante da vitória do petista, comentou desejando a Lula “sabedoria
para conduzir o País”.
Um cientista política, em
reservado, comentou há duas
semanas, que a deputada estadual Lêda Borges (PDSB)
chega à Câmara Federal como

uma fênix, diante das desvantagens sofridas pelo tucanato
desde 2018. Na oposição desde
que o seu líder, o ex-governador Marconi Perillo, deixou o
Palácio das Esmeraldas, ela é
percebida como uma parlamentar ‘madura’, que deve
buscar a conciliação, desde
que para conseguir continuar
com as pautas que defende à
população goiana.
E, por último, uma colega
de Lêda na Alego, que também
foi eleita deputada federal,
Delegada Adriana Accorsi (Pt),
que não poderia se encaixar
bem no Congresso Nacional,
como uma voz importante do
petismo. Aliás, do próprio
Lula, que a credencia ao cargo,
como pedido pessoal. Da base
do chefe maior, aliada do presidente, Accorsi deve se destacar com uma dimensão tão
grande que poderá ser entusiasmada a concorrer à Prefeitura de Goiânia em 2024.
(Especial para O Hoje)

EQUIPE DE TRANSIÇÃO

“Não podemos entrar em 2023

sem auxílio”, diz Gleisi Hoﬀmann
Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Pt, afirmou,
na última sexta-feira (4), que
a área técnica da coordenação
do governo de transição está
focada na construção de estratégias para assegurar a manutenção do auxílio de R$
600,00 e o reajuste real do salário mínimo já no Orçamento
do próximo ano.
“A área técnica está discutindo e, possivelmente na segunda, teremos algo mais concreto. Não podemos entrar
em 2023 sem auxílio, aumento
real do salário mínimo […].
São coisas que foram contratadas com os eleitores nas urnas”, disse a petista.
Uma das opções é a criação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de transição.
Essa alternativa tem como objetivo abarcar as despesas urgentes para 2023; entre elas, o
pagamento do Bolsa Família
no valor de R$ 600.
Ainda na sexta, Gleisi e o
ex-ministro Aloizio Mercadante visitaram as dependências
do Centro Cultural Banco do

Presidente do PT demonstrou preocupação com manutenção do benefício

Brasil (CCBB). O local comporta o gabinete de transição.
Após a visita, a presidente
projetou que os primeiros a
ocuparem o espaço chegarão
na segunda-feira (7).
“viemos aqui, hoje, designados pelo vice-presidente
Geraldo Alckmin, para olhar
o espaço. Fomos recebidos
pelo vice-presidente do Banco do Brasil. viemos olhar

as instalações; disponibilizaram o segundo andar e, se
precisarmos, o primeiro também. Como sabem, teremos
uma equipe de 50 pessoas;
muitos dos que vão trabalhar
na transição são voluntários.
A equipe de administração
e a de apoio serão as primeiras a chegar”, explicou. (Ana
Bárbara Quêtto, especial
para O Hoje)

Rua 132-A, nº 124, Setor Sul, Goiânia-GO
Fone (62) 3095-8700
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BuscaNdo algo maior
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Na Serrinha,
Goiás recebe
o já rebaixado
Juventude
Breno Modesto
Depois de garantir, matematicamente, sua permanência na Série A do Campeonato
Brasileiro, o Goiás começa a
sonhar com coisas maiores
na competição nacional,
como uma vaga na próxima
edição da Copa Sul-Americana. Para isso, uma vitória
neste sábado (5), contra o Juventude, é primordial.
Apesar de enfrentar um adversário que já está rebaixado,
o pensamento do Esmeraldino
é de que terá pela frente um
jogo difícil, como disse o zagueiro Lucas Halter, que, por
pertencer ao Athletico-PR, não
atuou na rodada passada.
“vai ser mais um jogo difícil,
independentemente da situação do Juventude. Precisamos
voltar a vencer em casa, que é
muito importante. Agora, com
nossa permanência garantida
na Série A do ano que vem, temos que almejar coisas grandes, como ir para a Sul-Americana. Acho que vai ser um
jogo difícil, como vem todos
jogos sendo a equipe deles na
situação que está. vamos esperar um jogo difícil, mesmo
sendo dentro de casa”, disse
Lucas Halter.

Desfalque

Por conta do terceiro cartão
amarelo, o zagueiro Yan Souto
desfalcará o time de Jair ventura contra o Juventude.

O zagueiro Lucas Halter, que ficou fora da última partida, volta a ser relacionado

Juventude

Para enfrentar o Goiás, o
técnico Celso Roth não contará com a presença do atacante paraguaio Isidro Pitta.
Isso porque, na última atividade em Caxias do Sul, o centroavante sofreu uma lesão
no tornozelo e ficou fora da
lista de relacionados. Sem o
artilheiro, a tendência é de
que vitor Gabriel seja o titular. Outra alternativa do Jaconero é iniciar o duelo com
Ricardo Bueno.
Quem também está fora
é o zagueiro thalisson, que
recebeu o terceiro cartão
amarelo na rodada passada
e terá de cumprir suspensão

AUTOMOBILISMO

As contas para o título

O regulamento desportivo da F4 Brasil coloca 70
pontos em jogo a cada etapa
disputada – e cada uma delas conta com três corridas.
São 25 pela vitória na Corrida 1, 18 na Corrida 2, outros 25 na terceira prova
da rodada, além de um ponto para a volta mais rápida
em cada uma das provas e
outros dois pela volta mais
rápida da classificação.
Como restam duas etapas
(Goiânia e Interlagos, que
será realizada entre 10 e
11 de dezembro), os pilotos
da F-4 disputarão até o final
do ano seis corridas e um

Histórico

Esta será a vigésima quinta
vez na história que Goiás e
Juventude se enfrentarão.
Com 11 vitórias, o Esmeraldino é o clube que mais ganhou. O Jaconero levou a melhor em sete oportunidades.
Além disso, os clubes empataram em outros seis jogos.

No primeiro turno da atual
edição do Campeonato Brasileiro, as equipes ficaram no
empate. Em jogo disputado no

Estádio Alfredo Jaconi, no meio
do mês de julho, Goiás e Juventude ficaram no 0 a 0. (Especial para O Hoje)

FICHA TécnicA
Goiás x Juventude
Data: 5 de novembro de 2022. Horário: 19h. Local: estádio hailé
Pinheiro, em Goiânia (Go). Árbitro: edina Alves Batista (Fifa/SP).
Assistentes: daniel luis marques (SP) e Gustavo rodrigues de
oliveira (SP). VAR: Adriano de Assis miranda (SP)
Goiás: Tadeu; maguinho (lucas
halter), caetano, reynaldo e
hugo; Auremir, diego e marquinhos Gabriel; dadá Belmonte, Pedro raul e Vinícius.
Técnico: Jair Ventura

Juventude: césar; Paulo henrique, Vitor mendes, Paulo miranda e rodrigo Soares; elton,
Jean irmer, Jadson e chico; capixaba e Vitor Gabriel.
Técnico: celso roth

CAMPEONATO BRASILEIRO

Jovens a partir
de 15 anos podem
deﬁnir F4 em Goiânia
A quinta e penúltima
etapa da temporada inaugural do BRB Fórmula 4
Brasil Credenciado pela FIA
pode marcar a coroação do
primeiro campeão no país
da categoria-escola criada
pela entidade que administra a Fórmula 1. Pedro Clerot (Full time Sports) lidera
o campeonato e tem a possibilidade de conquistar o
título neste fim de semana
cheio de velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia , que
contemplará também a decisão do campeonato da
Copa truck e a penúltima
etapa da temporada da Gt
Sprint Race. Atualmente,
Clerot ostenta 75 pontos de
vantagem para o segundo
colocado na tabela, Lucas
Staico (tMG Racing).

automática. Sem ele, Celso
Roth deve montar a dupla
de zaga com vitor Mendes
ou Paulo Miranda.
Outras ausências são dos
meias Marlon e Bruno Nazário,
que não foram relacionados.
O segundo se recupera de uma
tendinite patelar no joelho.

total máximo de 140 pontos
para quem hipotéticamente
pudesse ser o melhor em
tudo até o encerramento
da temporada.
Outro detalhe importante é que o regulamento prevê o descarte das duas piores pontuações conquistadas em corrida. O descarte
será feito ao fim da penúltima etapa, ou seja, depois
da terceira corrida da etapa
de Goiânia, a ser disputada
no domingo (6).
Caso os descartes fossem
aplicados hoje, Clerot teria
214 pontos, 66 de frente
para Lucas Staico. Para ser
campeão neste fim de semana, o brasiliense de 15
anos precisa completar a
etapa de Goiânia com 70
tentos de vantagem para o
segundo colocado.
Por terem zerado em algumas corridas, os rivais
de Clerot na briga pelo título
já descartaram seus piores
resultados. Então, neste momento outros cinco pilotos
têm chances matemáticas
de serem campeões: Lucas
Staico (148 pontos), vinícius
tessaro (105), Nicolas Giaffone (83), Fernando Barrichello e Ricardo Gracia (empatados com 82). Sexto colocado, Nicholas Monteiro
soma atualmente 72 tentos
e, mesmo que somasse todos os pontos possíveis nas
duas etapas, chegaria ao
máximo de 212 pontos.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Tentando não ser rebaixado com

antecedência, Atlético enfrenta o Fortaleza
vindo de duas derrotas seguidas, o Atlético Goianiense
tenta, desesperadamente, manter suas chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o
time comandado pelo técnico
interino Eduardo Souza precisa
derrotar o Fortaleza, fora de
casa, neste domingo (6).
De volta após cumprir suspensão automática na última
rodada, o atacante Airton não
enxerga o momento atual
como de pressão. Para ele, em
todos os jogos que disputa, o
Dragão entra para ganhar. E
não será diferente agora. Assim, ele garante que a equipe
rubro-negra montará a melhor
estratégia possível para derrotar o Leão do Pici.
“Não vejo como uma pressão. Nós sempre jogamos para
vencer, para conquistar os três
pontos. E não vai ser diferente
nesses três próximos jogos. O
que precisamos é ter um pouco
mais de atenção, para sermos
perfeitos. Estamos trabalhando
e pensando no Fortaleza desde
quinta-feira (3). Nós vamos
para lá com a nossa estratégia
já formada. Sabemos que eles

Alan Deyvid/Atlético-GO

Airton volta ao time titular do Dragão após cumprir suspensão automática
têm uma equipe muito qualificada dentro de casa. Eles têm
os pontos fortes deles, mas nós
também temos os nossos. temos que montar uma estratégia legal para que dê tudo certo”, disse Airton.

Histórico

A partida deste domingo
(6) será a décima segunda da
história entre Fortaleza e Atlético Goianiense. Com seis vi-

tórias, o Dragão é a equipe
que mais venceu. O Leão do
Pici levou a melhor em três
jogos. Além disso, os clubes
empataram em outras duas
oportunidades. No primeiro
turno da atual edição do Brasileirão, deu tricolor. vitória
por 1 a 0, no Estádio Antônio
Accioly. Na ocasião, Moisés
marcou o gol do triunfo cearense. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA TécnicA
Fortaleza x Atlético-GO
Data: 6 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: Arena castelão, em Fortaleza (ce). Árbitro: luiz
Flavio de oliveira (Fifa/SP). Assistentes: Fabrini Bevilaqua costa (Fifa/SP) e luiz Alberto Andrini nogueira (SP). VAR: daiane caroline muniz dos Santos (Fifa/SP)
Fortaleza: Fernando miguel; Tinga, emanuel
Brítez, marcelo Benevenuto e Fabinho capixaba;
lucas Sasha, caio Alexandre e lucas crispim;
romarinho, Thiago Galhardo e robson.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-GO: renan; dudu (edson Fernando),
lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Baralhas,
Willian maranhão e Wellington rato; Airton, luiz
Fernando e Shaylon.
Técnico: eduardo Souza
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Fernando Brito/Vila Nova FC

No último jogo da Segundona, o técnico Allan Aal pode mandar a campo um time alternativo

a última dança

Breno Modesto
Com sua vida já resolvida,
o vila Nova entra em campo,
neste domingo (6), para cumprir tabela e disputar a última
rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
os comandados do técnico Allan Aal recebem o Sport, sexto
colocado e que ainda sonha
com o acesso à elite.
Apesar de não aspirar mais
nada na Segundona e de estar
focado na Copa verde, onde
tenta o título inédito, o discurso
do Colorado é de que o confronto contra o Leão não tem
o mesmo significado que os
últimos jogos como mandante
tiveram, mas que será levado
a sério como todos os outros.
“Podem esperar o mesmo
profissionalismo, a mesma entrega que sempre tivemos. Podem esperar, também, o mesmo
respeito à nossa profissão e à
camisa do vila Nova. São momentos muito distintos. Antes
da partida contra o Bahia, que
selou nossa permanência, o es-

Pela última rodada da Série B, Vila Nova
recebe o Sport, que ainda sonha com o acesso
pírito das partidas era de decisão. E elas eram assim. Eram
finais de Copa do Mundo. E isso
causa um desgaste muito grande. Não só físico, mas, principalmente, mental. tirando nosso profissionalismo e o nome
do vila Nova, a partida contra
o Sport não tem tanta relevância
para nós. É uma partida que
foge da objetividade que tínhamos em casa há algumas rodadas atrás. Mas vamos buscar a

vitória, sim. Até porque seria
interessante terminar com 49
pontos e entre os três primeiros
do returno. vamos procurar
nos motivar e fazer o nosso
melhor”, disse Allan Aal.
Questionado sobre uma possível escalação alternativa, para
poupar seus jogadores para a
reta final da Copa verde, Allan
Aal afirma que a principal questão em jogo é o planejamento
para os dois jogos. De acordo

com o treinador, sua vontade
é mandar a campo uma formação que não fuja das principais características do tigre.
“Ainda não é questão de
poupar, e, sim, de planejar
algo. É importante para nós
terminar o campeonato com
uma pontuação que nos deixe
entre os três primeiros do returno. Sabemos, também, da
responsabilidade de podermos
definir algo dentro da compe-

FICHA TécnicA
Vila Nova x Sport
Data: 6 de novembro de 2022. Horário: 18h30. Local: estádio onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Paulo roberto Alves Junior (Pr). Assistentes: ivan carlos Bohn (Pr) e Victor hugo
imazu dos Santos (Pr). VAR: igor Junio Benevenuto de oliveira (Fifa/mG)
Vila Nova: Tony; Alex Silva, Alisson cassiano, Jordan e Willian Formiga; ralf, Arthur rezende e matheuzinho; dentinho, neto Pessoa e Kaio nunes.
Técnico: Allan Aal

Sport: Saulo; eduardo, rafael Thyere, Sabino e
Sander; Fabinho, ronaldo henrique e luciano
Juba; labandeira, Vagner love e Gustavo coutinho.
Técnico: claudinei oliveira

tição. Mas, ao mesmo tempo,
estamos pensando no que vimos durante a semana, na conversa com os atletas e com a
diretoria. Para tomar a melhor
decisão possível, estamos pensando também na Copa verde.
Não queremos perder nossa
característica, nossa competitividade e, principalmente, a
responsabilidade de resultado”,
finalizou Aal.

Histórico

O duelo deste domingo (6)
será o décimo quarto da história entre vila Nova e Sport.
Até aqui, quem mais venceu
foi o time pernambucano. Foram seis vitórias do Leão contra apenas uma do tigre. Além
disso, os clubes empataram
em outras seis oportunidades.
A última partida entre eles
aconteceu há quase quatro
meses. No meio do mês de julho, as equipes empataram
em 0 a 0, na Ilha do Retiro,
em confronto válido pela 19ª
rodada da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. (Especial para O Hoje)
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Objetivo é sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e prevenção de doenças

Novembro Azul alerta
sobre câncer de próstata
Apenas em Goiás, mais de 2 mil novos casos serão diagnosticados este ano

Alexandre Paes
Uma estimativa feita pelo Instituto
Nacional do Câncer (Inca), mostra
que, em 2022, 2.240 novos casos de
câncer de próstata serão diagnosticados em Goiás, número que sobe
para 5.350 quando se trata do Centro-Oeste. Em âmbito nacional, o levantamento prevê um aumento de
quase 5 mil casos em comparação
com a última projeção do órgão, quando, em 2017, apontou-se que 61,2 mil
homens teriam câncer de próstata.
A iniciativa internacional “Novembro Azul” teve origem na Austrália
no ano de 2003 e foi comemorado no
Brasil pela primeira vez em 2008. O
Novembro Azul tem como objetivo
sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados
com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra
o câncer de próstata. O Dia Mundial
de Combate ao Câncer de Próstata é
no dia 17 de novembro.
Neste contexto, a campanha chega para alertar sobre a doença e
derrubar preconceitos existentes
quanto ao diagnóstico. O diagnóstico
precoce é estratégia utilizada para
encontrar o tumor em uma fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento bem-sucedido e
reduzir o índice de mortes.
Referência em tratamento oncológico no Centro-Oeste, o Hospital
de Câncer Araújo Jorge atende cerca
de 13 mil pacientes no Setor de Urologia, todos os anos. Desses, mais de
1 mil precisam passar por algum
procedimento cirúrgico por conta
do estado avançado da doença. Para
o chefe do setor, Dr. João Paulo de
Bessa teixeira, o preconceito no buscar pelo exame que rastreia a doença
ainda é grande entre os homens e
isso pode ser responsável pelo crescente número de novos casos.
“Infelizmente, o preconceito ainda
existe. Aqui no Araújo Jorge, cerca de
50% dos pacientes que passam pelo
setor só buscaram o médico porque
conhecem alguém próximo que descobriu o câncer de próstata. Os outros
50% tiveram sintomas antes de buscar
ajuda do especialista”, afirma teixeira,
que também é médico urologista.
Em âmbito nacional, os tipos mais
comuns de câncer entre os homens
são os cânceres de cólon e reto (9,1%),
pulmão (7,9%), estômago (5,9%) e cavidade oral (5,0%). Para a cirurgiã oncológica, Luana Gomes Alves, é importante que os homens mantenham
em dia suas consultas e exames de
rotina. “É possível diagnosticar o tumor
em fase inicial em uma consulta de
rotina, por isso a importância de ter
esse costume. Nesses casos, a probabilidade de cura chega a 90%”.
A médica alerta ainda para alguns

Testes genéticos e vigilância
ativa são novidades contra
câncer de próstata

O diagnóstico precoce é
estratégia utilizada para
encontrar o tumor em uma
fase inicial e, assim,
possibilitar maior chance de
tratamento bem-sucedido e
reduzir o índice de mortes
sinais que o corpo pode manifestar.
“O homem deve observar os seguintes
sinais: sangue no sêmen ou na urina,
dificuldade para urinar ou se aumentou
a frequência com que ele vai ao banheiro a noite. Mas, vale lembrar que
esses sinais, geralmente, não aparecem
na fase inicial da doença, por isso a
importância dos exames de rotina”.

Incidência da doença no Brasil

Dados do Sistema de Informação
sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde revelam que de 2019 a 2021 foram mais de 47 mil óbitos em razão
deste tipo de tumor. Os números mostram um ligeiro aumento da mortalidade por câncer de próstata em 2021
comparado aos dois anos anteriores.
Em 2019, foram 15.983 óbitos. Em
2020, o País registrou 15.841 óbitos.
Já no ano passado, foram registradas
16.055 mortes, o que equivale a 44
óbitos por dia, com maior incidência
na região Sudeste no País onde foram
registradas 6.829 mortes pela doença.
Outro índice do Ministério da Saúde
que mostra o impacto da doença no
País é a realização de biópsias, exame
solicitado quando o médico desconfia

de que há alguma alteração ao analisar
os exames iniciais para detecção precoce do câncer de próstata: toque retal
e a dosagem de PSA. Em 2020 foram
registradas 31.888 biópsias; em 2021,
34.673; e até agosto deste ano, 27.686.
“O que indica a necessidade de
biópsia é a alteração nos exames de
toque retal e o PSA. E se indicamos
uma biópsia, o recomendado, sempre
que possível, é que a ressonância
magnética preceda a biópsia para
uma maior acurácia (exatidão) da
mesma”, acrescenta teixeira.

Testes genéticos

Umas das ferramentas mais modernas, e que já podemos utilizar no
Brasil, são os testes genéticos. “Estes
testes vêm sendo utilizados, em conjunto com o PSA, em várias situações
do tratamento do CaP. Os testes Genéticos têm ajudado os Urologistas a definir melhor quem são os pacientes
de baixo risco que poderiam ser submetidos à vigilância Ativa com maior
segurança e que seriam tratados somente se houvesse necessidade real”,
disse o especialista Fernando Croitor.
Segundo ele, hoje existem vários

testes Genéticos com potencial de mostrar informações relacionadas ao prognóstico do CaP. Estes testes podem
eventualmente auxiliar os Urologistas,
em situações como:
Decisão entre vigilância Ativa, tratamento imediato ou repetir a biópsia;
tratar o paciente com radioterapia
adjuvante (radioterapia realizada logo
após a cirurgia) ou Radioterapia de
resgate precoce (realizada somente se
a doença reaparecer).
Auxiliar na discussão de como e
quando tratar o CaP com uso de medicamentos hormonais.
Predizer a probabilidade do paciente morrer de Câncer de próstata
em 10 anos.
Antes do advento do PSA, nos anos
1980, apenas 27% dos casos de Câncer
de Próstata diagnosticados eram tumores na fase inicial da doença.
Hoje, após o PSA, 97% a 98% dos
casos se encaixam nessa classificação
e a taxa de metástase no diagnóstico
caiu de 15 para 6.6 casos/100 mil
casos. “O diagnóstico e o tratamento
do Câncer de Próstata estão em constante evolução”, lembrou o especialista. (Especial para O Hoje)
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STJ vai definir se é possível agravante
em caso de reincidência específica
Orçamento está cada vez mais comprometido com dívidas

Capacidade de
pagamento do
brasileiro cai
no primeiro
semestre de 2022
Sabrina Vilela
As famílias e microempresas registraram piora com
relação a capacidade de pagamento. O levantamento é
do Banco Central (BC), em seu Relatório de Estabilidade
Financeira referente ao primeiro semestre de 2022, divulgado na última quinta-feira (3).
Ainda de acordo com o documento, as pessoas estão
cada vez mais comprometidas com dívidas onerosas,
com o cartão de crédito não consignado.
O material mostra que "a materialização de risco
aumentou em razão de concessões mais arriscadas em
trimestres anteriores''. Nas microempresas, os ativos
problemáticos aumentaram, a despeito do forte crescimento da carteira [de concessões de crédito]. Em relação
às famílias, a materialização de risco cresceu de forma
relevante em 2022 no crédito não consignado, no cartão
de crédito e no financiamento de veículos”.
O BC afirma que as contratações para microempresas
tiveram queda em relação a períodos anteriores. O
crédito consignado cresceu entre as pessoas físicas, e no
que se refere a veículos é predominante o financiamento
de usados. A análise do BC é positiva, apesar dos riscos,
visto que as perdas estão conseguindo ser controladas.

Inflação

Economista, Luiz Carlos Ongaratto afirma que as famílias e microempresas que são familiares em sua maioria,
significa que são empresas e pessoas consideradas mais
frágeis. E por conta da inflação, do acumulado da pandemia, da própria diminuição do consumo das famílias, aumento do preço dos dos alimentos - que é o principal
item hoje do gasto das famílias né que mais aumentou fez com que as pessoas se endividarem mais.
"A gente viu que as pessoas se endividaram para
pagar as contas do mês e por conta disso. Agora se endividaram bastante e não há capacidade de pagamento
porque apesar da economia está se recuperando ela
ainda está em uma velocidade muito pequena. Então
as empresas e as pessoas têm acúmulos de dívidas e
isso somado também há um crédito mais caro resulta
em um aumento de taxa de juros", destaca.
Segundo o economista, os fatores mencionados são
os que contribuem para a agravação da inadimplência.
Para ele, observar o IPCA 15 atual mostra que já teve e
a volta da inflação.
O sistema bancário se manteve estável no último
semestre. O lucro líquido foi de R$ 138 bilhões no
período de doze meses até junho de 2022, 5% superior
ao registrado em 2021 e 20% acima do observado nos
doze meses até junho de 2021. O documento mostra
que o cenário econômico atual é de inflação elevada, o
que exige atenção por parte das instituições.

Cartão de crédito é o vilão

Para o economista, o crédito consignado e o cartão
de crédito são os principais vilões porque eles são as
formas mais fáceis de se conseguir crédito, então é
muito mais difícil conseguir um financiamento, por
exemplo, de uma casa própria ou de um automóvel.
Ongaratto ressalta ainda que o cartão de crédito e
crédito consignado são os que têm maior taxa de juros,
por isso é importante tomar cuidado. As famílias têm
se endividado para pagar contas do dia a dia. Ele
ressalta ainda que comprar itens básicos no cartão de
crédito, gera cumulativos que se tornam uma bola de
neve e contribui para o aumento de dívidas.
O sistema bancário permanece em liquidez confortável para manter a estabilidade financeira e o regular
funcionamento do sistema, segundo o BC. “A base de
capital é sólida. A capitalização permanece confortavelmente acima dos mínimos regulamentares. A margem
de capital regulatório permite expandir a oferta de
crédito de forma sustentável”, afirma o banco.
A economia não se recupera na velocidade que
deveria, apesar de haver uma recuperação em relação
a anos anteriores, segundo o especialista. Ele afirma
que o país está com um nível de atividade econômica
muito defasado. “A gente está pelo menos há 10 anos
atrás no nível de atividade econômica. O Brasil precisa
crescer acima da média, é importante frisar essa questão
do desemprego, eu creio que não vai ser um grande
problema para os próximos meses”, pontua. (Com informações da Agência Brasil, especial para O Hoje)

A terceira Seção do Superior tribunal
de Justiça (StJ) afetou para julgamento
sob o rito dos recursos repetitivos o Recurso
Especial 2.003.716, para definir "se é possível a elevação da pena por circunstância
agravante, na fração maior que um sexto,
utilizando como fundamento unicamente
a reincidência específica do réu". Cadastrada como tema 1.172, a controvérsia
está sob a relatoria do ministro Joel Ilan
Paciornik. Em seu voto, o relator observou
que há divergência a respeito do tema nas
turmas de direito penal do StJ, mas considerou desnecessária a suspensão dos processos que tratam da mesma questão jurídica. Paciornik mencionou vários julgados
que revelam posições divergentes acerca
da possibilidade de elevação da pena em
fração maior que um sexto unicamente

por causa da reincidência específica. No
recurso afetado como repetitivo, a defesa
sustentou que a reincidência específica
não justifica a adoção de fração diversa
da de um sexto, que estaria, segundo ela,
consolidada na doutrina e jurisprudência.
Por sua vez, o Ministério Público disse ter
sido verificado "altíssimo número de condenações pretéritas sopesadas a título de
maus antecedentes, bem como constatada
a reincidência específica". O ministro Paciornik destacou o fato de que a terceira
Seção, em junho último, acolheu proposta
de readequação da tese 585 dos repetitivos,
estabelecendo que "é possível, na segunda
fase da dosimetria da pena, a compensação
integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não".

Antirracismo
O Superior tribunal do trabalho realiza seminário nacional
com o tema “Simone
André Diniz: Justiça,
Segurança Pública e
Antirracismo”. Em
março de 1997, Simone André Diniz viu,
nos classificados de
um grande jornal da
cidade de São Paulo,

uma vaga para empregada doméstica. O
anúncio trazia a preferência pela contratação de pessoas brancas.
Simone ligou para o
número informado, a
fim de se candidatar.
Contudo, foi informada
de que não preenchia
os requisitos para o emprego: ela é negra.

Balonismo no Brasil
A Comissão do Esporte da Câmara dos
Deputados realiza audiência pública para
debater a prática e a
regulamentação do
balonismo, na modalidade papel e sem o
uso de fogo, dentro do
escopo dos desportos
aeronáuticos. Na Exposição de Motivos informa que a prática
do balonismo, na modalidade papel e sem

o uso de fogo, é um
evento que tem movimentado diversas regiões pelo mundo afora. "Um exemplo é a
Coupe Icare, realizada
na França, que engloba diversos eventos do
desporto aeronáutico,
inclusive a prática de
soltar balões de papel.
Essa é uma prática
cuja origem, inclusive,
é brasileira e do Rio
de Janeiro".

Alego aprova
PL sobre
políticas
de saúde mental
A Assembleia Legislativa de Goiás
aprovou o projeto de lei nº 3987/19
que institui a Política Estadual de
Diagnóstico e Tratamento de Transtornos de Ansiedade Generalizada
e de Síndrome da Depressão. A política preconizada na matéria tem
por objetivo detectar a doença ou
evidências de que ela possa vir a
ocorrer, prevenindo seu aparecimento; efetuar pesquisas visando
o diagnóstico precoce da doença e
respectivos distúrbios.

STF decidirá sobre responsabilidade
do Estado por letalidade policial
O Plenário do Supremo tribunal Federal
(StF) vai decidir se o Estado pode ser responsabilizado pela morte de vítima de
disparo de arma de fogo durante operações
policiais ou militares quando a perícia
que determina a origem do disparo for
inconclusiva. A matéria é objeto do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 1385315,
que teve a repercussão geral reconhecida
(tema 1.237). Ainda não há data prevista
para o julgamento do recurso. Ao se manifestar pela repercussão geral do tema,

o relator, ministro Edson Fachin, ressaltou
que a matéria tratada no recurso ultrapassa os limites subjetivos do caso concreto, sobretudo diante dos números crescentes de óbitos registrados em operações
policiais, como consta do julgamento cautelar da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 635, de sua
relatoria. No precedente, o Supremo reconheceu a omissão estrutural do poder
público na adoção de medidas para a redução da letalidade policial.

RÁPIDAS

t

2 6ª Turma do STJ - A necessidade de existir uma decisão judicial para que agentes

policiais entrem na casa de alguém em busca de provas não basta para justificar a
concessão dessa ordem. (Especial para O Hoje)

Ensino a distância cresce
474% em uma década, diz Inep
Entre 2011 e 2021, o número de estudantes em cursos
superiores de graduação, na
modalidade de educação a distância (EaD), aumentou 474%.
No mesmo período, a quantidade de estudantes que ingressaram em cursos presenciais diminuiu 23,4%. Se, em
2011, os ingressos por meio
de EaD correspondiam a 18,4%
do total, em 2021 esse percentual chegou a 62,8%.
Os dados, que refletem a
expansão do ensino a distância no Brasil, fazem parte dos
resultados do Censo da Edu-

cação Superior 2021, divulgados hoje (4) pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).
Segundo o Inep, que coordena o levantamento dos dados, de 2020 a 2021, o aumento de estudantes nos cursos superiores foi ocasionado, exclusivamente, pela
oferta de EaD na rede privada. Nesse período, a modalidade teve um acréscimo de
23,3% (24,2% em instituições
privadas), enquanto o ingres-

so em graduações presenciais
caiu 16,5%. Na rede privada,
70,5% dos estudantes, em
2021, ingressaram por meio
de cursos remotos.
“O comparativo confirma
a tendência de crescimento
do ensino a distância ao longo
do tempo. Em 2019, pela primeira vez na história, o número de ingressantes em EaD
ultrapassou o de estudantes
que iniciaram a graduação
presencial, no caso das instituições privadas”, explicou o
Inep. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Brasil apresenta na COP 27 programas
voltados à proteção da Amazônia
País já é a 6ª nação
do mundo em
capacidade instalada
em energia eólica
Vinícius Marques
O enorme potencial do Brasil
para a produção de energia limpa
obtida por meio de eólicas offshore,
aquelas abastecidas por ventos em
alto mar, será um dos principais
temas a serem apresentados e debatidos durante a 27ª Conferência
das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima – COP 27, realizada entre
6 e 18 de novembro, em Sharm ElSheik, no Egito.
O Brasil, que terá um estande no
Sharm El-Sheikh International Convention Center (SHICC), palco da
COP 27, já se destaca por possuir
uma das matrizes mais limpas do
mundo, com uma matriz elétrica
que atinge hoje 85% de fontes renováveis, contra uma média de 28%
do restante do mundo.
A boa notícia é que, devido às
condições territoriais e climáticas
brasileiras – 3,6 milhões de km² de
área, 11 mil quilômetros de litoral
e ausência de tempestades ou furacões –, as eólicas offshore representam um campo tão vasto de incremento em nossa matriz que podem
inaugurar uma nova era para o país
na geração de energia elétrica limpa.
Com isso, o Brasil deverá se posicionar como um dos maiores atores
internacionais no combate ao aquecimento global.
No cenário internacional, os investimentos no setor de energia no
Brasil atingiram, entre 2019 e 2021,
a cifra de R$ 186 bilhões. Um dos
campos beneficiados foi a geração
de energia eólica, cuja capacidade
no país saltou de 14 gigawatts em
2018 para 22 gigawatts em 2022.
Com isso, o Brasil já é o 6º maior
país do mundo em capacidade instalada em eólica, atrás apenas da
China, Estados Unidos, Alemanha,
Índia e Espanha.
Entretanto, isso representa uma

Brasil tem 84% de sua
matriz elétrica
oriunda de fontes
renováveis, contra
uma média de 28% do
restante do mundo

fração do potencial que pode ser
gerado por meio das eólicas offshore. Estudos apontam que apenas
por meio desta fonte de origem renovável o país pode gerar 700 gigawatts de energia.
Um dos exemplos bem-sucedidos
no Brasil é o estado do Rio Grande
do Norte que aumentou sua geração
de energia eólica em mais de 35%
em 2021 em relação à 2020 e passou
a ser o estado com a maior produção
de energia eólica do Brasil. Atualmente, 89% da energia do estado é
produzida por fontes renováveis
(somadas hidráulica, eólica, solar e
biomassa), segundo dados do Balanço Energético Nacional.
No mês passado, o Ministério de
Minas e Energia publicou a Portaria
nº 52/GM/MME e a Portaria Inter-

ministerial MME/MMA nº 03/2022,
que se constituem em marcos para
o setor de eólicas offshore no Brasil.
Esses atos normativos definem, respectivamente, as regras e diretrizes
complementares para cessão de uso
de áreas fora da costa (offshore),
com vistas à geração de energia elétrica, e as diretrizes para criação
de Portal Único de Gestão do Uso
das Áreas Offshore.
Esse portal permitirá a adoção de
um balcão único para acompanhamento do uso do bem público e da
evolução dos projetos pela sociedade,
investidores e interessados em desenvolver empreendimentos eólicos
offshore no Brasil. trata-se de iniciativa pioneira que traz transparência e redução de burocracia, alinhado
às melhores práticas internacionais.

Programas voltados à proteção dos biomas
O Brasil, além de seu exemplo no
setor energético – detém uma matriz
elétrica com 85% sendo gerada por
meio de fontes renováveis, contra
uma média de 28% do restante do
mundo – estará no centro das atenções por possuir em seu território
grande parte da Amazônia.
Discutir os impactos das mudanças climáticas no planeta e alinhar
as contribuições que cada nação
pode dar neste campo será o ponto
central da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Sharm El-Sheik,
no Egito, entre 6 e 18 de novembro.
Com uma área de 4.196.943 km²
de florestas densas e abertas, a Amazônia equivale à área da União Europeia e é um dos maiores e mais diversificados biomas do mundo, com
mais de 300 espécies de mamíferos e
mais de 1,3 mil espécies de aves. É o
maior bioma do Brasil, abrangendo
toda a Região Norte e parte das Regiões Nordeste e Centro-Oeste.
Em seu estande montado para
a COP 27, o governo brasileiro apresentará suas políticas em curso voltadas para a proteção da Amazônia
e outros biomas nacionais, com
destaque para a Operação Guardiões do Bioma.
trata-se de uma iniciativa integrada entre diversos órgãos do Governo Federal em defesa de nossos
biomas, em especial o da Amazônia.
A ação interministerial, coordenada
pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública, conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e de outras

pastas, além de forças policiais.
mente importantes.
A Operação Guardiões do Bioma
O Programa Paisagens Sustentáveis
acumula números expressivos desda Amazônia (projeto ASL) visa mede o início das atividades, com
lhorar a sustentabilidade dos sistemas
18.300 incêndios florestais combade Áreas Protegidas, reduzir as ameatidos e redução de 2,16% do desças à biodiversidade, recuperar áreas
matamento da Amazônia Legal.
degradadas, aumentar o estoque de
Mais de oito mil profissionais esticarbono, desenvolver boas práticas
veram envolvidos em 3.853 ações
de manejo florestal e fortalecer polípreventivas, que resultaram em
ticas e planos voltados à conservação,
sete mil crimes ambientais comrecuperação e uso sustentável dos
batidos e 1.607 multas aplicadas.
ecossistemas amazônicos.
Destacam-se
O Programa
ainda o resgate,
Áreas Protegidas
entrega ou soltuda
Amazônia
ra de 1.580 ani(Arpa) tem como
Com uma área de
mais, a apreenobjetivo a presersão de 5.848 mil
vação
de unida4.196.943 km² de
m³ de madeira,
des de conservaﬂorestas densas e
mais de 53 toneção de proteção
ladas de minéintegral,
terras Inabertas, a Amazônia
rios, mais de 192
dígenas e terras
equivale à área da
mil litros de comQuilombolas. Ao
bustíveis, além
todo, ele consolida
União Europeia
de 182 aerona60 milhões de hecves apreendidas,
tares de unidades
interditadas ou
de conservação
destruídas.
na Amazônia –
Em março deste ano, o combate
área equivalente a quase duas vezes
ao desmatamento ilegal foi intensifio tamanho da Alemanha –, criando a
cado com mais agentes ambientais
maior iniciativa de conservação de
em campo e com o lançamento da
florestas tropicais do mundo. O prooperação Guardiões do Bioma Eixo
grama compreende 198 milhões de
Desmatamento Ilegal que visa a comhectares, o equivalente a 47% do terbater com ainda mais rigidez o crime
ritório do bioma.
organizado na região.
Há também o Projeto Estratégias
É importante ressaltar que a Guarde Conservação, Restauração e Manejo
diões do Bioma não se configura na
para a Biodiversidade da Caatinga,
única operação destinada à proteção
Pampa e Pantanal (GEF terrestre),
das florestas brasileiras e que o país
que executa ações de recuperação da
conta com outras iniciativas igualvegetação no interior e no entorno

de Unidades de Conservação localizadas nesses biomas. Por meio dos
25 subprojetos contratados, esperase recuperar cerca de 6.886 hectares
de áreas degradadas.

Estande Brasil na COP 27

No estande montado pelo Brasil
na COP 27, os visitantes, além de
acompanhar as palestras e debates
promovidos por especialistas da esfera
federal e de outras entidades ligadas
aos temas da conferência, terão a tecnologia como aliada.
O local conta com um estúdio para
a realização de palestras presenciais
e online com interação direta com o
Brasil e dispõe de sistema de tradução
simultânea para inglês e português.
Óculos de realidade virtual permitirão
aos visitantes fazer um passeio pela
Amazônia e o estande também terá
uma área imersiva onde será possível
experimentar sensações ligadas às
fontes de energia limpa – vento (eólica), calor (solar) e barulho do mar
(eólica offshore), entre outras.
A estrutura conta ainda com um
imenso telão de led que disponibilizará imagens que mostram o potencial
do Brasil de acordo com os temas
apresentados em cada painel. O estande do Brasil tem o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
(Especial para O Hoje)
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Espanha fecha
espaço aéreo
após queda de
restos de foguete
Cerca de 10% da população ucraniana ficou no escuro devido a bombardeios da Rússia

Ataques russos
deixam 4,5 milhões
sem energia
na Ucrânia
Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky disse que foram
afetados os moradores da capital Kiev e de outras dez regiões
Os ataques russos à infraestrutura civil da Ucrânia deixaram nesta quinta-feira (3)
cerca de 4,5 milhões de ucranianos sem energia – o equivalente a 10% da população
do país antes do início da
guerra – , afirmou o presidente volodimir Zelenski,
acrescentando que a falta de
eletricidade ocorreu em Kiev
e em outras dez regiões.
Zelenski pediu ainda que
as autoridades locais economizem energia, desligando
letreiros, vitrines e placas.
“Se alguém fica sem eletricidade por oito ou dez horas, e
tudo está ligado, incluindo a
iluminação pública do outro
lado da rua, é definitivamente
injusto”, ressaltou.
Segundo o chefe de Estado
ucraniano, a Rússia está
usando “terror energético”
e atacando instalações elétricas do país porque não
pode derrotar a Ucrânia no
campo de batalha.
“Que a Rússia tenha recor-

{{ Russos terão
que receber
uma poderosa
resposta global”

Volodimir Zelenski
presidente da Ucrânia

rido ao terror contra a indústria energética mostra a fraqueza do inimigo. Não podem
derrotar a Ucrânia no campo
de batalha, e é por isso que estão tentando quebrar nosso
povo dessa maneira”, declarou
o presidente ucraniano em seu
habitual discurso noturno.
Mencionando que os ataques russos às instalações
energéticas do país “não param um único dia” e terão
que receber “uma poderosa
resposta global”, Zelenski frisou que o desafio de suportar

o “terror energético russo” é
agora a “tarefa nacional” de
todos os ucranianos.
Com a aproximação do inverno, há semanas, a Rússia
vem focando os bombardeios
na Ucrânia em alvos civis,
numa aparente tentativa de
deixar a população no escuro
e no frio nos próximos meses.
Os ataques já destruíram cerca de um terço das estações
de energia do país, e o governo ucraniano vem pedindo
que a população economize
eletricidade ao máximo.
A ofensiva militar lançada
a 24 de fevereiro pela Rússia
na Ucrânia já obrigou mais de
13 milhões de ucranianos a
deixarem suas casas. Destes,
mais de 7,7 milhões buscaram
segurança em países europeus,
segundo os mais recentes dados da ONU, que classifica esta
crise de refugiados como a
pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (19391945). A guerra já matou mais
de 6.400 civis e feriu 9,800.

RECADO

G7 pede que China se abstenha
de ameaças e uso da força
O Grupo dos Sete (G7) pediu
nesta sexta-feira (4) que a China se abstenha de “ameaças,
coerção, intimidação ou uso
da força”, ao mesmo tempo
em que expressou o objetivo
de cooperação, sempre que
possível, para enfrentar desafios globais, incluindo segurança, saúde global e clima.
O comunicado de palavras
suaves, encerrando dois dias
de reuniões dos ministros das
Relações Exteriores das sete
democracias mais ricas do
mundo, também reiterou a importância da paz e da estabilidade no Estreito de taiwan.
O G7 concorda com a necessidade de uma resposta
coordenada às ambições do
presidente chinês, Xi Jinping,
após um congresso do Partido
Comunista, disse anteriormente o Departamento de Estado norte-americano, mas o
comunicado não fez referên-

Chanceleres das sete maiores economias se reuniram por dois dias
cia a um objetivo comum.
A reunião coincidiu com
uma visita de um dia do chanceler alemão, Olaf Scholz, à
China, que alimentou a preocupação de que a Alemanha
continuaria a priorizar as relações econômicas com seu

maior parceiro comercial em
detrimento de considerações
estratégicas e de segurança.
Isso pode arriscar divisões
entre os aliados ocidentais que
têm tentado adotar uma postura mais dura em relação à
China nos últimos anos. (ABr)

A Espanha fechou brevemente o espaço aéreo
sobre a região nordeste
da Catalunha e três outras
regiões nesta sexta-feira
(4), por causa de um alerta para a queda de restos
de um foguete chinês, disseram autoridades de
emergência da Catalunha.
“Devido ao risco associado à passagem do
objeto espacial CZ-5B
pelo espaço aéreo espanhol, os voos foram totalmente restringidos das
09h38 às 10h18 na Catalunha e em outras comunidades”, disse o serviço
em sua conta no twitter.
O Longa Marcha 5B
(CZ-5B), o foguete mais
poderoso da China, decolou em 31 de outubro do
sul da China para entregar
o último módulo da estação espacial chinesa atualmente em construção.
à medida que a gravidade puxa o foguete de
volta à terra, espera-se
que a maior parte dele
queime na reentrada, embora haja preocupações
que pedaços consideráveis possam sobreviver.

O serviço de vigilância
e Rastreamento Espacial
da União Europeia disse
que os detritos provavelmente voltarão a entrar
na atmosfera da terra no
meio do Atlântico e provavelmente pousarão no
mar, mas também alertou que o norte da Espanha e Portugal e o sul da
Itália também estão dentro da trajetória potencial
do foguete.
“A probabilidade estatística de um impacto
no solo em áreas povoadas é baixa”, disse o
EUSSt. “Essas previsões,
no entanto, vêm com incertezas, e uma estimativa melhor só será possível perto da reentrada”,
completou.
Foi o quarto voo da
Longa Marcha 5B desde
seu lançamento inaugural em maio de 2020.
Em sua primeira implantação, fragmentos do
foguete caíram na Costa
do Marfim, danificando
vários edifícios naquela
nação da África Ocidental,
embora nenhum ferimento tenha sido relatado.

Um avião decola do aeroporto de Barcelona, na Espanha

NEGÓCIOS

Líder e principais
CEOs da Alemanha
chegam em Pequim
O chanceler alemão
Olaf Scholz chegou à China
nesta sexta-feira (4) com
uma equipe de altos executivos, enviando uma
mensagem clara: os negócios com a segunda maior
economia do mundo devem continuar. Scholz se
encontrou com o líder chinês Xi Jinping no Grande
Salão do Povo de Pequim
depois de desembarcar na
capital e depois foi recebido pelo primeiro-ministro Li Keqiang.
Juntando-se a Scholz
para a rápida visita de
um dia está uma delegação de 12 titãs da indústria alemã, incluindo os
CEOs da volkswagen
(vLKAF), Deutsche Bank
(DB), Siemens (SIEGY) e
da gigante química BASF
(BASFY), de acordo com
uma pessoa familiarizada
com o assunto. Esperava-se que eles se reunissem com empresas chinesas a portas fechadas.
O grupo entrou na
China sem passar por um
padrão obrigatório de
quarentena hoteleira de
sete dias para a maioria
das chegadas. Imagens

mostraram trabalhadores médicos vestidos com
roupas especiais cumprimentando o jato de
Scholz no Aeroporto Internacional da Capital de
Pequim para testar a delegação oficial para Covid-19 em sua chegada.
Durante a reunião da
manhã de sexta-feira entre os dois líderes, Xi pediu que a Alemanha e a
China trabalhem juntas
em meio a uma situação
internacional “complexa
e volátil”, e disse que a
visita “aumentará a compreensão e a confiança
mútuas, aprofundará a
cooperação pragmática
em vários campos e planejará a próxima fase das
relações sino-alemãs”, de
acordo com uma leitura
da emissora estatal CCtv.
Falando em uma coletiva de imprensa com
o primeiro-ministro Li,
Scholz disse que o relacionamento econômico
da Alemanha com a China recentemente se tornou “mais difícil” porque
Pequim está dificultando
o acesso a alguns de seus
mercados.

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE NOVEMBRO DE 2022

n

13

Essência

Big-big e pose de
quebrada deﬁnem
Com um humor descontraído, sagaz e despudorado, thiago ventura encontrou seu espaço no
stand up, vive um momento ímpar em sua carreira e voa em cima dos palcos
O comediante
Thiago Ventura
chega a Goiânia
e Anápolis
aclamado pelo
público e emplaca
duas sessões nas
cidades goianas

Lanna Oliveira
Essa pergunta vai para
você, apaixonado por comédia
Stand Up. te dou três referências e quero que me diga
a qual comediante me refiro:
Big-big, tigas e pose de quebrada. Agora ficou fácil né?
Sim, thiago ventura in the
house senhoras e senhores. O
comediante expoente de uma
geração, chega em Goiânia
neste domingo (6) com seu
show ‘Modo Efetivo’. Espetáculo este, que ele conta ao Essência ser o melhor de sua
carreira. Como diz o próprio,
‘encosta’ no teatro Rio vermelho, às 19h e 22h, que você
não vai se arrepender.
Dono de uma personalidade
cômica única, thiago ventura
tornou-se destaque na comédia
nacional por transitar em diversos assuntos com leveza.
Seja falando da infância, ou
sua juventude na periferia de
São Paulo, passando por aventuras da vida adulta, ele surpreende. Suas experiências
sempre fizeram parte da construção de suas piadas e no
show ‘Modo Efetivo’ não seria
diferente. “O show tem três
partes, o pequeno big-big, sujeito homem e mais 18. todas
falando das minhas percepções
e com piadas que causam identificação”, revela.
O tema e a estrutura cômica
do seu solo partiram de shows
experimentais, para poucas
pessoas, onde ele testa suas
piadas. “Este momento é pra
50/100 pessoas no máximo e
abro pra plateia o que é proposto nessa noite, um teste. As
vezes faço a piada, paro, faço
minhas anotações, volto. tudo

bem experimental”, explica. A
partir daí, ele construiu um
show que fala sobre coisas que
deram certo e errado nas suas
relações amorosas, sobre como
sua cabeça trabalhava para te
deixar inseguro e como hoje é
um ser humano diferente daquele jovem tímido.
Sendo assim, qualidade
técnica e muitas risadas é o
que os fãs podem esperar desse compilado de momentos
engraçados. ventura garante
que os solos ‘Isso é tudo que
eu tenho’ (Youtube), ‘Só agradece’ (Youtube) e ‘Pokas’ (Netflix) são grandes momentos
da sua carreira, mas o ‘Modo
Efetivo’ é o melhor show que
já fez. “De olhos fechados,
podem ir e se preparem. Se
segurem eim!” (risos). Uma
boa apresentação, é fruto de
um conjunto de fatores, e
reflete o momento que o ar-

tista vive, disso ele entende.
vivendo um momento ímpar em sua carreira, thiago
ventura voa em cima dos palcos. Com um humor descontraído, sagaz e despudorado,
o comediante encontrou seu
espaço no Stand Up. Ele diz
ainda não compreender tudo
que tem acontecido, que jamais
imaginou que teria um grupo
de comédia de sucesso, que
participaria de tv, mas que o
sentimento é de gratidão. “É
um sentimento bom da porra
saber que as pessoas te admiram dentro do bagui que você
trabalha. teria várias respostas
bonitinhas, mas a que eu quero
dar é: É FODA PA PORRA!”.
O ventura viver seu melhor
momento vai além da sua carreira. Isso porque vários outros
nomes se destacam na cena e
fazem com que a comédia cresça no Brasil. Goiânia faz parte

desse mercado aquecido, já
que está nos circuitos de
grandes nomes do Stand Up.
thiago concorda que o gênero está estabelecido no mundo do entretenimento e vive
o auge. “Ficamos apreensivos
depois da pandemia, a gente
imaginou que não fosse ter
o mesmo fluxo de antes. Mas
vimos que dobrou, então afirmo: os teatros estão lotados
mais do que nunca”.
tudo tem acontecido da
melhor forma para a comédia
no Brasil, em Goiânia não seria
diferente. A Capital já recebeu
thiago ventura em diversas
versões, com o grupo 4 Amigos,
com A Culpa é do Cabral e neste fim de semana com seu solo.
Ou seja, é nítido o amor dos
goianos pelo Stand Up e sim,
também pelo Big-big (desculpa,
essa jornalista que vos fala já
se sente íntima rs). “Minha re-

lação com os goianos é assim:
se a gente tivesse no Big Brother não seria você o indicado
pro paredão, porque temos afinidade”, mostra sua reciprocidade com bom humor.
Sem mais, thiago ventura
finaliza a entrevista reforçando
o recado. “Goiânia, thiago ventura na voz mandando aquele
salve pa nois, para convidar
geral pra colar na minha noite
de Stand Up Comedy neste domingão. Entenda uma coisa
Goiânia, se você gosta de Stand
Up nas redes sociais, saibam
que os verdadeiros consomem
ao vivo, colando comigo no
teatro, onde todas as piadas
que eu guardo e as que mais
gosto acontecem. Então espero
vocês pra se divertirem comigo,
não dá mole!”. Ele se apresenta
também em Anápolis neste sábado (5), no teatro São Francisco. (Especial para O Hoje)
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Ruptura de estruturas
e normas sociais
No segundo volume da série ‘Não Branco Não Homem’, Toni Grado
lança um olhar crítico ao contexto sociopolítico da atualidade

No palco não faltarão sucessos interpretados
pelo compositor e vocalista Fernando Anitelli

Diversas
expressões
artísticas
A trupe do Teatro Mágico,
comandada por Fernando Anitelli,
apresenta o espetáculo ‘Sem Horas e
Sem Dores!’, com voz e violão e
sucessos autorais, no Teatro Goiânia
Lanna Oliveira
O teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe neste sábado (5), o espetáculo ‘Sem Horas e Sem
Dores!’, com Fernando Anitelli e a trupe do teatro Mágico, em voz e violão. A
apresentação faz parte da
turnê Luzente, e é um convite ao público para um encontro mais intimista, com
muita interação com o público, revisitando as raízes,
as referências e as faíscas
criativas que deram origem
a essa história.
No palco não faltarão
clássicos e sucessos interpretados pelo compositor e
vocalista Fernando Anitelli,
como: ‘O anjo mais velho’,
‘Pena’, ‘Camarada d’Água’
e ‘Nosso pequeno castelo’,
e também as canções do
novo álbum ‘Luzente’, com
músicas já lançadas como:
‘Almaflor’, ‘Cinza e Laço’,
em primeira mão.
O teatro Mágico é um
grupo musical brasileiro
formado em 2003 na cidade
de Osasco, São Paulo, criado
por Fernando Anitelli. É um
projeto que reúne elementos do circo, do teatro, da
poesia, da música, da literatura, da política e do cancioneiro popular tornando
possível a junção de diferentes segmentos artísticos
numa mesma apresentação.
Inspirados nas obras de
Hermann Hesse, escritor

alemão ganhador do Prêmio Nobel de Literatura
que apresentou o conceito
de teatro mágico em seu
livro ‘O Lobo da Estepe’,
as composições tratam dos
personagens que as pessoas precisam assumir nas
diversas situações do cotidiano. As canções vão
sendo intercaladas pelo
traçado tecnológico de ruídos telefônicos, sinais de
rádio e mensagens de voz.
Os integrantes da trupe se
apresentam maquiados e
vestidos de palhaço, que
trazem a ideia do ‘personagem interno’ escondido
em cada um de nós.
Apesar de envolver várias expressões artísticas,
a linguagem musical e cênica é popular e acessível
para todo tipo de público,
independente de idade e
classe social. Embalando
todas as canções, destacam-se: violões, violino,
guitarra, baixo, percussão,
flauta, DJs, gaita, xilofone,
bateria, bandolim e sonoplastia. São músicos e artistas circenses, e algumas
participações esporádicas.
(Especial para O Hoje)

O que você faria
se as estruturas de
poder estivessem
contra você? você seguiria em frente, recusando-se a se encaixar em qualquer
categoria que lhe foi
imposta, ou você se
adaptaria aos padrões estabelecidos
para sobreviver? No
segundo volume da
série ‘Não Branco
Não Homem’, escrito
por toni Grado, a
protagonista escolhe
a primeira opção.
A
personagem
principal é Chris, uma
professora universitária que pesquisa filosofia da ciência. Formada em uma prestigiosa universidade, ela se
firmou na carreira acadêmica, apesar de parte da comunidade de pesquisadores
recusar a tese que defende.
Com opiniões fortes, não se
identifica com nenhuma
orientação sexual e tem gênero indefinido, mesmo que
esteja habituada a utilizar
os pronomes femininos.
Durante sua jornada, ela
passará por vários problemas
que colocarão em risco os
ideais que defende. Será, por
exemplo, acusada de plágio
sem que ninguém fique ao
seu lado, exceto por um professor. também enfrentará

Somado aos conflitos pessoais da protagonista, ‘Não Branco
Não Homem’ também
revela os impasses envolvendo a disputa
eleitoral na cidade. Em
meio a uma campanha
política acirrada, a
narrativa evidencia
que, entre alianças
inesperadas e reviravoltas eleitorais, o que
menos importa é o
bem-estar da população. toni Grado discute, assim, temas caros
aos brasileiros, como
as consequências da
violência e da polarização política.

O autor

violências e se questionará
sobre as normas sociais que
as pessoas são, muitas vezes,
obrigadas a cumprir.
“Sinto as mãos grossas
apertarem meu pescoço, com
vontade, agora, de quebrálo como um graveto. Meus
sentidos me fogem, e o céu,
que nem está aí para o que
me acontece, falha em se
aproximar terna e calidamente para me confortar
com seus braços de comprimento sem fim. Por isso, ele
não me diz o que eu gostaria
de ouvir. Que, no fim, ficará
tudo bem. E não ficará.” (Não
Branco Não Homem, p. 308)

toni Grado de 60
anos, é autor, músico e arquiteto, nascido e morador
de São Paulo capital a vida
toda. Lançou o CD ‘Desoriente’ em 2009, em companhia
do compositor e maestro Alexandre Guerra, e o álbum
‘trilhas para lugar nenhum’,
em 2021. Escreveu ‘A Saga
de Félix Farsa’, peça premiada com 3º lugar no I concurso
de dramaturgia do SESI em
1995. teve a peça ‘vida Besta’
montada em 1997. Em 2021,
lançou seu primeiro romance
‘Não Branco Não Homem’ e
este é a tão aguardada continuação da obra. (Especial
para O Hoje)

Toni Grado
discute temas
caros aos
brasileiros,
como as
consequências
da violência e
da polarização
política

Serviço
Teatro Mágico – Turnê Luzente
Quando: Sábado (5)
Horário: 20h
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
Central - Goiânia
Ingressos: ingressomagico.com.br

CELEBRIDADES
O que rolou? Zilu posta foto abraçadinha com Zezé Di Camargo
Zilu Godoi surpreendeu os seguidores
ao publicar uma foto abraçada com Zezé
Di Camargo, de quem está separada há dez
anos. Mas calma... Não se trata de uma trégua e muito menos de uma reconciliação.
A empresária, que vive em Miami e recentemente viveu o terror do Furacão Ian, resgatou uma imagem antiga da família para
uma corrente de #tBt no Instagram. Zilu
participou de uma brincadeira onde os seguidores pedem lembranças antigas e ela
responde com uma foto. Um internauta
perguntou: "você nunca foi pra Disney em
família quando estava casada?". A empresária publicou uma foto onde aparece abraçada com Zezé ao lado dos três filhos, Wa-

nessa, Camilla e Igor, diante de um brinquedo do parque. "Fomos várias vezes!
Meus filhos sempre foram apaixonados na
Disney", explicou. Quem vê Zilu publicando
uma foto dos tempos do casamento com
Zezé, nem deve imaginar que, há poucos
meses, ela deu uma resposta atravessada a
um seguidor depois de um pedido relacionado ao cantor. Em maio, Zilu abriu uma
caixinha de #tBt no mesmo estilo. Um seguidor, então, decidiu pedir um registro
das antigas: "Foto na fazenda junto com
Zezé". Ela pareceu não ter gostado muito
do pedido. "Por isso, eu tenho preguiça de
abrir minha caixinha de perguntas!", protestou. (Matheus Queiroz, Purepeople)
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AGENDA cUlTUrAl
t
Feira de produtos
artesanais
o Shopping Bougainville
recebe uma feira de produtos artesanais, com a artista
Karla costa, neste sábado
(5). São expostas e estão à
venda peças de arte em gesso e biscuit, cosméticos artesanais, velas, sabonete artesanal, entre outros itens,
e, dentre as produções, tem
peças com temática de natal. Ainda ocorre um show
ao vivo com o cantor Toni
Wise tocando estilo musical
anos 80 e 90 no piso 3, e
tem entrada gratuita. Quando: Sábado (5). onde: rua
9, nº 1855, Setor marista –
Goiânia. horário: 10h às 22h.
Celebração natalina
chega a época mais iluminada do ano, e a Brasal
incorporações inicia as celebrações natalinas com um
café da manhã temático
para lançar a sua decoração
de natal. o evento, que conta com a presença do Papai
noel e de personagens Vivos
da ilumini, ocorre neste sábado (5), a partir das 8h da
manhã, na central de decorados. A inauguração aberta
ao público em geral, e com
entrada gratuita. Quando:
Sábado (5). onde: Av. 136,
nº 246, Setor marista – Goiânia. horário: 8h.
Respeita as ‘braba’
day e lara se apresentam
em Goiânia neste sábado (5)
com o projeto ‘respeita as
Braba’ na casa de shows Azzure club. A dupla promete
colocar todo mundo para cantar e dançar ao som de muita
música boa e hits que já conquistaram o público de todas
as idades. não podem faltar
no repertório sucessos como
‘Até ex duvida’, ‘digitando’,
‘divisão de bens’, ‘Tantão assim’ e ‘Termina mas não trai’.
Quando: Sábado (5). onde:

15

HORÓSCOPO
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
é um bom dia para curar traumas de infância. não tenha medo
de mudar a rota para viver um
grande amor ou para promover
ações construtivas. Você está num
processo intenso, o que torna natural a saída de algumas pessoas
que você considera importantes.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
reflita sobre uma decisão e
avalie se realmente deseja manter
a mesma postura. Uma pessoa
traz para você uma nova percepção sobre a vida, e isso pode
mudar o seu posicionamento.
converse com a pessoa amada
e reflita sobre como ambos devem seguir daqui para frente.

Day e Lara se apresentam em Goiânia neste sábado (5) na casa de shows Azzure Club
Av. 136, nº 222, Setor marista
– Goiânia. horário: 22h.
Histórias sobre dança
Para celebrar autores
goianos que pesquisam e
contam histórias sobre dança, a exposição ‘olhares Pra
dança - masculinidades na
dança, inventividade e fricção
na década de 1980 em Goiânia’, em sua última semana
em cartaz, organiza uma tarde de autógrafos e relançamento de livros. ocorre neste sábado (5), das 16h às
18h, no instituto rizzo, com
entrada gratuita. Quando:
Sábado (5). onde: Av. cora
coralina, nº 242, Setor Sul –
Goiânia. horário: 16h.
Blues, arte e boteco
A primeira banda de blues
de Goiás e uma das primeiras
do centro-oeste, a TnY é a
grande atração deste sábado
(5), do lowbrow lab Arte &
Boteco. o show começa às
22h30, com um repertório
regado a blues e rock clássico. Antes, entretanto, o público presente pode apreciar
um momento voz e violão
conduzido pelo vocalista da
banda, André mols. Quando:
Sábado (5). onde: rua 115,
nº 1684, Setor Sul – Goiânia.
horário: 22h30.

Dobradinha de rock
As bandas goianas Versário e código 62 fazem dobradinha de rock no sábado
(5) no Bar cerrado cervejaria
com canções autorais e interpretações memoráveis
de bandas nacionais e internacionais. Já no domingo
(6), a Banda liga Joe segue
com a domingueira mais
tradicional de Goiânia com
sucessos nacionais como legião Urbana, capital inicial,
Skank e engenheiros do hawaii, além de hits internacionais de grupos como
Queens, Aerosmith e Bon
Jovi. Quando: Sábado (5) e
domingo (6). onde: Av. T-3,
nº 2456, Setor Bueno – Goiânia. horário: 21h.
Magia do natal e do circo
A magia do natal, a arte
e o encantamento do circo.
essas são as inspirações do
Flamboyant Shopping que
já prepara seu aguardado
espetáculo de natal, neste
domingo (6) para a chegada
do Papai noel e abertura
da decoração natalina para
visitação do público. este
ano, o evento conta com a
presença especial do ator
marcos Frota, além de per-

sonagens temáticos, atrações circenses, coral natalino e queima de fogos de
artifício. o acesso das famílias ao espetáculo se dará
por meio de ingressos, mediante a doação de brinquedos novos. o posto para troca de ingressos está localizado no Piso 2, na entrada
do Garden Flamboyant.
Quando: domingo (6). onde:
Av. dep. Jamel cecílio, nº
3300, Setor Jardim Goiás –
Goiânia. horário: 17h.
Para os pequenos desbravadores
A fim de surpreender os
pequenos desbravadores e
oferecer experiências inovadoras, a mundo Animal,
rede de lanchonetes temática, apresenta novo pocket
show temático comandado
por olívia, a onça mais querida da selva, que faz uma
entrada triunfal três vezes
por noite às terças, quintas
e domingos, exclusivamente
no mês de novembro. Após
a apresentação, leonel e
olívia passam de mesa em
mesa para tirar fotos com
os clientes e registrar um
momento único e especial.
Quando: domingo (6). onde:
rua T-42, nº 147, Setor Bueno – Goiânia. horário: 18h.

Programação do
Dia da Consciência Negra
Ao longo de novembro,
Mês da Consciência Negra,
o Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado de São Paulo, prepara
uma série de atividades que
jogam luz na influência das
línguas africanas no português falado no Brasil. O tema,
já mostrado na exposição
principal em experiências
como ‘Palavras Cruzadas’ e
‘Português do Brasil’, ganhará mais visibilidade por meio
de saraus, performances teatrais e visitas temáticas.
No fim de semana do Dia
da Consciência Negra, 20 de
novembro, a entrada para o
Museu será gratuita tanto no
sábado (19) quanto no domingo (20). Em ambos os dias,
haverá visitas temáticas organizadas pelo Núcleo Educativo (uma sobre as mulheres
no samba, às 10h, e outra sobre as contribuições das línguas bantu para o português
do Brasil, às 13h). Acontecerá
também a última edição do
Sarau Língua Afiada, comandado pelo ativista cultural
Sérgio vaz (dia 19, às 12h).
A programação do Mês
da Consciência Negra tem
início neste sábado, 5 de novembro, com a campanha
de conscientização e prevenção de ISt’s e HIv/Aids promovida pela House of Mamba Negra, um coletivo interestadual de cultura ballroom, movimento criado por

n

House of Mamba Negra,
movimento criado por
pessoas trans negras e latinas
nos EUA, igualmente na cena
brasileira, para se opor ao
racismo e à LGBTfobia
pessoas trans negras e latinas
nos EUA, igualmente na cena
brasileira, para se opor ao
racismo e à LGBtfobia. A atividade, com início marcado
para as 15h, no Saguão B do
Museu, é voltada para todos
os públicos, principalmente
as populações LGBtQIA+, negra, indígena e periférica.
No dia 9, às 11h30, o Núcleo Educativo do Museu ocupará o Saguão B com a atividade Saberes Negros. Nesta
ação, serão apresentadas ao
público as produções de nomes como Clementina de Jesus, Conceição Evaristo, Grace
Passô, Lima Barreto e Racionais MC’s, entre outros, cujas
obras podem ser encontradas
na exposição principal do
Museu. Esta atividade também está agendada para o
dia 23, no mesmo horário.
Ainda no dia 9, a partir
das 14h, no Pátio A, será a
vez do Plataforma Conexões,
que terá como atração a performance ‘travessias de Carolina Maria de Jesus’. Nesse

espetáculo, a Cia. Sobrecéus
se utiliza de trechos de textos
da autora de ‘Quarto de Despejo’ (1960) para mostrar a
realidade das pessoas que catam papelão pelas ruas de cidades como a capital paulista.
Construções Negras na
Cidade de São Paulo é o tema
da visita pelo prédio da Estação da Luz, sede do Museu,
que o Núcleo Educativo prepara para o dia 12. O objetivo é revelar a presença de
profissionais negros na construção das edificações da cidade, principalmente nos
prédios do bairro da Luz. O
tour terá início às 11h.
Uma roda de conversa
sobre a negritude e a identidade de gênero dentro da
cultura ballroom também é
uma das atrações do dia 12.
A ação será realizada pela
House of Mamba Negra, que
falará sobre o pioneirismo
de pessoas trans negras e
latinas em vários campos
da sociedade brasileira. Para
finalizar, integrantes do gru-

po promoverão uma oficina
aberta de técnica de desfile
na passarela. tudo isso das
14h às 17h, no Saguão B.
No dia 16, o poeta pernambucano Miró da Muribeca é homenageado em um
sarau promovido pelo Núcleo Educativo, a partir das
11h30, no Saguão B. O escritor, morto em julho de
2022, também aparece na
experiência Falares, da exposição principal do Museu
da Língua Portuguesa.
As ações relacionadas ao
Mês da Consciência Negra no
Museu se encerram no dia 27,
às 15h, com a visita temática
Arquitetura e História da São
Paulo Negra, que visa apresentar ao público a trajetória
e o trabalho do arquiteto tebas, alcunha de Joaquim Pinto
de Oliveira (1727-1811). trata-se de um dos responsáveis
por edificações como a Igreja da Ordem terceira do
Carmo e o Chafariz da Misericórdia, ambas localizadas na cidade de São Paulo.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Para dar movimento a um projeto, será preciso analisar com
sabedoria as mudanças pelas
quais a sua rotina ou o seu trabalho passarão. não é um problema
fazer as mudanças que são necessárias, porém avalie o ritmo
que deverão ser renovadas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Um trauma deve ser superado
para que você siga a sua jornada
com a pessoa ou projetos certos.
A coragem é uma virtude e você
está em vias de avaliar o que é
melhor para o seu bem-estar,
para um namoro ou para os filhos.
Ser feliz exige mudanças.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
mudar a vida é o seu objetivo.
isso tudo exige de você mais flexibilidade e coragem para seguir
da forma que fique melhor. Uma
mudança de casa, cidade ou País,
pode ser o foco neste novo ciclo.
A cereja do bolo para que dê
certo é ampliar o seu campo de
visão e viver novos horizontes.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Ao enxergar uma situação ou
uma pessoa com verdade, isso
te dá a chance de mudar ou cortar a relação com algumas pessoas. esse tipo de atitude pede
discernimento e sabedoria para
expressar o que pensa e sente.
mas a cereja do bolo é desapegar
e recomeçar a sua jornada.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Uma pessoa olha para a sua
jornada, e essa experiência provoca várias reflexões para ela.
As suas decisões financeiras mexem com alguém. há a oportunidade de você avaliar como deve
seguir com essa pessoa. mas isso
também depende exclusivamente
se ela mudar ou se retirar.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Você é convidado a fazer novas escolhas para o seu próprio
bem-estar. isso tem a ver com
cortes e afastamento de pessoas.
é importante entender o seu processo e empenhar um papel de
desapego. isso ajuda a encarar
de forma diferente a sua rotina.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Uma história de amor precisa
de um novo rumo. Você está
sendo levado a avaliar os seus
sentimentose tudo isso mexe
demais com a sua segurança
emocional. mas não se trata de
sim ou não; trata-se de quanto
você está conseguindo trabalhar
a autoestima e superar traumas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
é preciso fazer uma escolha
que afeta um grupo de pessoas
e, ao mesmo tempo, traz para a
margem traumas que você vem
curando. Tudo pelo que você
vem passando para desenvolver
um projeto e para aprimorar as
suas escolhas tem a ver com curas profundas do seu passado.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
A vida aponta uma direção
para o seu desenvolvimento. A
sua carreira passa por mudanças
profundas, bem como por renovações. Todos percebem as
suas mudanças e posturas. dedique o dia para avaliar se você
deve ou não se expressar e se
você deve ou não mudar a rota.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Uma ideia deve ser exposta.
As informações que circulam
dão a você a oportunidade de
cortar a relação com pessoas e
avaliar novas possibilidades. Pisciano, avalie como deve conduzir
o setor financeiro ou algum investimento. As notícias que circulam trarão uma nova rota.
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Essência
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

Adaptação do livro homônimo, ‘Lilo, Lilo, Crocodilo’ acompanha as aventuras do crocodilo Lyle que mora em uma casa vitoriana em Nova Iorque

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.

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.

Lilo, Lilo, Crocodilo (lyle, lyle,
crocodile, 2022, eUA). duração:
1h 47min. direção: Will Speck,
Josh Gordon. elenco: Shawn
mendes, constance Wu, Scoot
mcnairy. Gênero: Família, musical, aventura, comédia. Adaptação do livro homônimo, o filme acompanha as aventuras
do crocodilo lyle que mora em
uma casa vitoriana em nova
iorque com a família Primm e

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 TethAdam e filho do faraó ramsés
ii, Adão negro foi consumido
por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro.
Grande inimigo de Shazam!
nas hQs, é um anti-herói em
busca de redenção ou um herói que se tornou vilão? cinemark Flamboyant: 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.
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.
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
O emprego com
carteira assinada
é o preferido por
aqueles que buscam
trabalho (57%)

Desempregados estão há 1,5 ano
sem trabalho, aponta pesquisa
Desocupação atinge
principalmente mulheres, mais pobres,
jovens e pessoas
com ensino médio
Luan Monteiro
Uma pesquisa realizada
pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) em convênio com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) com pessoas
que estão sem trabalho revela
que os desempregados brasileiros já estão há 18 meses (1
ano e meio), em média, sem
ocupação formal, três meses
a mais do que apontou o levantamento realizado em 2020.
A pesquisa também mostra
que 64% dos entrevistados estariam dispostos a receber
menos que a remuneração do
último emprego, um aumento
de 13 pontos percentuais em
comparação a 2020. As justificativas destacadas pelos entrevistados apontam que para
eles o mais importante no
momento é arrumar emprego
para pagar as despesas (35%),
voltar ao mercado de trabalho (17%) e a percepção de
que é mais fácil conseguir
um emprego melhor estando
empregado (11%).
Segundo o estudo, 86% dos
desempregados afirmam não
ter alguma reserva financeira
para se manter por algum
tempo até arrumar um emprego. Entre os que possuem
algum tipo de reserva (14%),
58% são provenientes de poupança ou outro investimento.
A demora para se recolocar
no mercado de trabalho tem
feito com que essas pessoas
busquem outras formas de sustento, como o trabalho informal, bicos e freelancers. De
acordo com a pesquisa, 67%
dos desempregados têm recorrido ao trabalho temporário
para se sustentar, um aumento
de 27 pontos percentuais em
relação a 2020. Em seguida,
aparecem os que têm parte ou
a totalidade das despesas pagas
por amigos ou familiares (34%).
Para os desempregados que
atuam no trabalho temporário,
fazem bico ou são freelancers,
as principais atividades reali-

zadas são: serviços gerais
(27%), comércio ambulante
(12%), revendedor de produtos
(9%), diarista (8%) e serviços
de beleza (8%). Serviços gerais
é predominante entre os homens, enquanto revenda de
produtos, diarista e serviços
de beleza entre as mulheres.
Os desempregados que
realizam trabalho temporário conseguem gerar, em média, R$ 850,10 por mês. Esse
valor médio é 30% inferior
ao salário-mínimo vigente,
de R$ 1.212.
A grande maioria (90%) dos
desempregados que realiza
trabalho temporário considera
essa atividade como, de fato,
um bico até arrumar um emprego ou abrir seu negócio.
“vivenciamos um período
pós-pandemia com uma economia que se recupera com
dificuldade, impactada pela
alta dos juros e da inflação, e
pela queda dos investimentos.
Mesmo os números oficiais

mostrando uma melhora dos
indicadores econômicos e queda no desemprego nos últimos
meses, é imprescindível o desenvolvimento e ampliação
de políticas públicas, tanto de
auxílio à população desempregada quanto para a melhoria do ambiente de negócios do País, aliado à ampliação do crédito, incentivo para
criação de novos negócios e
fortalecimento das empresas,
que são as que mais geram
emprego e renda”, alerta o
presidente da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), José César da Costa.

Desemprego
atinge principalmente
os mais pobres

A pesquisa mostra que o
desemprego vem afetando,
em grande medida, as camadas mais vulneráveis da
população: cinco em cada
dez desempregados são mulheres (53%), enquanto 47%

são homens. A média de idade é de 33 anos, sendo que
a maior parte corresponde
aos jovens de 18 a 24 anos
(32%) e à faixa etária de 25
a 34 anos (29%).
Considerando o nível de
renda, verifica-se que nove
em cada dez brasileiros sem
ocupação pertencem às classes C, D e E (97%), enquanto
apenas 3% estão nas classes
A e B. A renda média é de
1,7 salário mínimo, ou R$
2.060, sendo R$ 606 menor
que 2020.
Em relação à escolaridade, 60% possuem entre o ensino médio completo e ensino
superior incompleto, ao passo em que 33% têm o 2º grau
incompleto e 7% o ensino superior completo ou mais.
Apenas 10% falam outro idioma. tendo em vista o estado
civil, 51% são solteiros e 19%
correspondem aos casados;
mais da metade dos entrevistados possui filhos (58%).

Emprego com carteira
assinada é o preferido

O emprego com carteira
assinada é o preferido por
aqueles que procuram trabalho (57%), seguido daqueles
que aceitariam qualquer oportunidade, independente do
formato (29%) e dos que buscam trabalho como autônomos, por conta própria (7%).
O tempo médio em que
os entrevistados passa buscando emprego por dia é de
2,7 horas, sendo que 33%
passam até 2 horas por dia
e 32% entre 2 e 6 horas. Além
disso, 87% dos desempregados afirmam estar dispostos
a aceitar uma vaga, mesmo
que seja em área diferente
da sua formação e experiência profissional (43%) ou somente diferente de sua experiência profissional (33%).
Esse resultado é 26 pontos
percentuais acima do verificado no ano de 2020. (Especial para O Hoje)

