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Diferença do
litro da gasolina
é de quase R$ 2
Desde que foi implementada em
março, a política de compensação
da União para os Estados e Municípios na arrecadação do ICMS dos
combustíveis reduziu quase R$ 2
o litro da gasolina. A solução temporária para auxiliar na elevação
das taxas de juros ainda é uma incógnita para o próximo ano. Pelo
texto, os combustíveis são classificados como essenciais para criar
uma alíquota geral. Economia 4

Petrobras eleva o
preço do querosene
de aviação em 7,3%

Economia 4

Alta de preços é maior
entrave para micro e
pequenos empresários
Os últimos anos foram desafiadores para os micro
e pequenos empreendedores. O avanço da vacinação, o controle da pandemia e o retorno à vida
“normal” foram acompanhados pela alta dos pre-

Sam CyrouS

ços e por um ciclo de elevação na taxa básica de
juros. Micro e pequenos empresários apontam o
aumento dos preços e do custo da matéria-prima
como o principal desafio para investir. Negócios 17

Exportações goianas crescem 77% em outubro

Brasil: a nação refém
de suas emoções
Opinião 3

Juceg registra abertura
de 2 mil novas empresas
no Estado de Goiás

As exportações goianas cresceram 77,82% em outubro deste ano na comparação com o igual período de 2021, com
saldo superavitário de US$ 613 milhões. No mês passado, Goiás registrou US$ 1, 018 bilhão em exportações. Cidades 11

Cidades 9

Caiado destaca
força do jovem
no agronegócio

Atlético-go
empata com o
Fortaleza fora

O governador Ronaldo Caiado
participou, no último sábado, do
Encontro Estadual de Jovens Lideranças do Agro promovido
pelo Sistema Faeg/Senar/Ifag. No
evento, governador destacou o
protagonismo da nova geração
no agronegócio goiano. Política 5

Na Arena Castelão, o RubroNegro até saiu na frente, mas
levou o empate do Leão do
Pici e viu sua situação no Campeonato Brasileiro ficar ainda
mais complicada. Esportes 7

Prefeitos evitam
falar sobre atos
de bolsonaristas
Prefeitos de cidades goianas,
principalmente aqueles que pretendem buscar a reeleição nas
eleições de 2024, preferem não
falar sobre o assunto. Política 6

Pesquisa dá espaço
para que a vacinação
de adultos avance

Cidades 9

o mundo da ginástica artística sob o telescópio

Depois do ouro de Rebeca Andrade, o ‘Papo Xadrez’ traz a escola Mário
Sérgio para contar mais sobre a prática da ginástica artística. Essência 14

Câmara quer
protagonistmo
em troca no Paço

Direita perde eleição,
mas vem forte em 2026

Os vereadores de Goiânia aproveitam o momento de instabilidade da prefeitura com o Legislativo para ter voz na hora de mudar
secretários no Paço. Política 2

A direita pode até ter perdido a batalha pelo Governo Federal, mas a
guerra claramente não. O presidente não reeleito Jair Bolsonaro (PL) teve
58,2 milhões de votos, cerca de 2,1 milhões a menos que o Luiz Inácio
Lula da Silva (PT). A alta votação do segundo colocado dá espaço para que
outros nomes assumam o protagonismo até o pleito de 2026. Política 5

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%
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Xadrez: Ronaldo Caiado deve
criar Secretaria das Regiões
Metropolitanas
Política 2

Esplanada: Jair Bolsonaro ainda não decidiu qual será seu
destino no dia 1º de janeiro
Política 6

livraria: Igor Girão lança
‘Além do Véu’ em audiolivro
para ampliar acesso à obra
Essência 14
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Caiado deve criar Secretaria
das Regiões Metropolitanas
Deputada busca Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Carla Zambelli
se diz alvo de
censura após ter
redes suspensas
Após ter suas redes sociais bloqueadas por determinação
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a deputada federal
Carla Zambelli (PL-SP) afirma que vai apresentar uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
por censura. Foram suspensas as contas da deputada no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok,
Gettr, WhatsApp e Linkedin no Brasil. Nos Estados Unidos
ainda é possível acessar as redes ligadas à parlamentar, mas
não há publicações recentes.
Segundo a ordem, Zambelli usou suas contas em redes
sociais para incentivar a recusa dos resultados da eleição
presidencial que Jair Bolsonaro (PL) perdeu para Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) e atos antidemocráticos com
pedidos de golpe militar. No momento, a deputada federal
está nos Estados Unidos e disse em vídeo compartilhado
por apoiadores em redes sociais que deve apresentar a denúncia à CIDH, que tem sede na capital americana, Washington, na próxima terça-feira (8).
Segundo a deputada, “não se trata apenas de censurar a
deputada mais votada no Brasil”. “Trata-se na verdade de
fazer você esquecer que eu existo. E fazer você esquecer
da nossa conversa, dos nossos diálogos, desse olho no olho
que a gente gosta de fazer”. Ela afirma na mensagem que a
suspensão das redes vale até a diplomação do próximo presidente, Lula, e questiona a medida. “Ora bolas, o que eu posso
fazer daqui até lá que vai mudar o curso da história? É muito
estranho, está tudo muito estranho nessa conversa toda, mas
fiquem tranquilos, eu não vou desaparecer, não”, comentou.
(Mariana Fernandes, especial para O Hoje)

Faz parte dos planos do governador Ronaldo
Caiado (UB) a criação da Secretaria das Regiões
Metropolitanas (Secrem) que, entre suas atribuições, atenderia demandas dos municípios que
fazem fronteira com a Capital Goiânia e o Entorno
de Brasília. A ideia agrada a maioria dos prefeitos,
principalmente os próximos do Distrito Federal.
Mas, para que a Secrem vire realidade, é necessário a Alego aprovar o projeto que cria a Região
Metropolitana de Brasília (Rembra). Conforme
apurado pela Xadrez, o governador Caiado tem
conversado com alguns prefeitos e todos endossam
a ideia, notadamente, os do Entorno de Brasília.
Dada a sua importância estratégica devido à influência que os veículos de comunicação do DF
exercem sobre a região, Caiado resolveria os
principais problemas que azucrinam prefeitos e
lideranças dos municípios e, por consequência,
teria visibilidade nacional a partir dos veículos
de comunicação da Capital Federal. Assim que
retornar de suas curtas férias, Caiado deve anunciar suas primeiras mudanças na administração.
No segundo governo, as metas
serão área social, infraestrutura, moradia e educação. O
êxito de sua gestão depende muito da escola de
seus auxiliares,
daí a cautela.

Célio descartado

xadrez@ohoje.com.br

Baldy articulador

Ex-candidato a senador e presidente em Goiás do Progressistas, Alexandre Baldy tem sido um dos mais
próximos articuladores do presidente
nacional da legenda, Ciro Nogueira.
Baldy acompanha articulações e discussões sobre alianças para a recondução, em fevereiro, de Arthur Lira
ao comando da Câmara Federal. Por
ter amizade com muitos parlamentares e governadores, Baldy tem sido o
braço direita de Nogueira e Lira na
busca de alianças. Já fecharam um
blocão liderado pelo Progressistas,
PL, PSD, Republicanos e PSDB.

Mendanha espera

Com a fusão do Patriota com o PTB
sacramentada, surgindo o novo Mais
Brasil 25, o ex-candidato a governador
de Goiás, Gustavo Mendanha, disse à
Xadrez que ainda não conversou com
o líder do novo partido, Jorcelino Braga.
“O Braga foi muito companheiro e leal
comigo e só vou tomar uma decisão
depois que conversar com ele.” E brincou: “Ainda tem muito tempo”.

Vilmar com Kassab

Presidente do PSD em Goiás, Vilmar
Rocha dividiu, neste domingo (6), em
São Paulo, mesa de jantar com o mandachuva nacional da legenda, Gilberto
Kassab. No cardápio político, alianças
no Congresso e a posição do partido
em relação ao governo Lula.

Sem pressa

Um prefeito do Entorno disse à Xadrez que a
chance do deputado Célio Silveira (MDB) assumir a
super Secrem “é zero”. Os prefeitos querem alguém
mais afinado com o governador, considerando que
“o deputado demorou a apoiá-lo no início da campanha ficando em cima do muro, sua chance é pequena”. .. Mas tem outro entrave: se o presidente
da Alego for escolhido entre os deputados eleitos
pela região, a escolha do titular da futura Secrem
fica mais distante de ser alguém ligado ao Entorno.

Kassab tem boas relações com o
presidente Lula. Nunca é demais lembrar que ele foi o primeiro presidente
de partido que Lula procurou no início
de 2021 propondo aliança. No jantar,
a questão de cargos no governo por
enquanto está descartada. O olhar de
Kassab agora mira é a potência do
aliado e governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
(Especial para O Hoje)

Vereadores querem poder na
escolha do novo secretariado
Prefeitura de Goiânia

Pressão aliada ao clima de tensão
entre Paço e Câmara tende a forçar
Rogério Cruz a dar mais ouvido aos
desejos dos parlamentares
Felipe Cardoso
Apesar das duras críticas
das últimas semanas, bem
como a ampliação da tensão
no relacionamento entre Câmara Municipal e prefeitura
de Goiânia, paira no ar uma
espécie de “última esperança”
entre os vereadores. O motivo
para isso passa pela ‘limpeza’
promovida pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) nos
quadros da administração.
Há duas semanas, vale lembrar, uma canetada do prefeito
garantiu a exoneração de mais
de 2 mil comissionados e, com
isso, veio uma nova oportunidade não apenas de atender
as reivindicações daqueles que
compõem a Casa de Leis, mas
de promover outras mudanças. Se o prefeito de fato fará
conforme o esperado, é outra
história. O fato é que enquanto
não finaliza o processo de recondução aos cargos, muitos
nutrem expectativas positivas
em relação às indicações que
estão por vir. Em paralelo, a
pressão para que o prefeito
tome a decisão mais ‘assertiva’
já tem sido notada.
No decorrer dos últimos

dias, vale lembrar, o prefeito
tentou, por inúmeras vias, promover uma pacificação em
sua relação com os vereadores.
Na tentativa de convencê-los
de que tudo será acertado,
chegou a se comprometer com
a liberação das emendas impositivas o quanto antes.
A liberação das emendas,
por sinal, tem sido uma das
grandes pedras no sapato de
Rogério. O assunto tem, cada
vez mais, dificultado o relacionamento do prefeito com o
Legislativo, haja vista que as
duras cobranças partem não
apenas dos parlamentares da
oposição, mas também da base.
Na tentativa de pôr panos
quentes no assunto, fontes do
alto escalão atestam que o prefeito teria se comprometido,
inclusive, com a substituição
da titular da Secretaria de Relações Institucionais, Valéria
Pettersen. A titular é alvo constante dos ataques dos vereadores. Em resumo, ela é acusada de “segurar as emendas”,
além de ser avaliada como
“nada receptiva”. “Não recebe
a gente, não atende os nossos
telefonemas, não retorna nossas mensagens. Vereador e

Há duas semanas,
vale lembrar, uma
canetada do prefeito
garantiu exoneração
de mais de 2 mil
comissionados

nada para ela é a mesma coisa”, disse, em off, um dos vereadores -- da base -- consultados pela reportagem.
Recentemente o prefeito
também recuou em uma possível indicação para o comando da Secretaria Municipal
de Governo (Segov). O nome
convidado foi o do ex-secretário de Segurança Pública,
Rodney Miranda. A decisão
unilateral passou longe de
ser bem recebida pelos vereadores que, internamente,
prometeram iniciar um processo de fritura do prefeito
caso Miranda assumisse.
Diante do recuo, os vereadores nutrem agora a expec-

tativa de terem uma posição
mais ativa no processo de escolha desses nomes. Os parlamentares também se mostram
esperançosos em terem seus
cargos reconduzidos à gestão
municipal. Esperam, inclusive,
que tudo seja resolvido com o
retorno de Rogério Cruz de
sua viagem a Israel. Por falar
nisso, o prefeito deve enviar à
Câmara Municipal seu comunicado de licenciamento já nesta segunda-feira, 7. Romário
Policarpo, presidente da Câmara e primeiro na linha sucessória, assume seu lugar. A
estimativa é de que o prefeito
fique fora por uma semana.
(Especial para O Hoje)
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Brasil: a nação refém
de suas emoções
Sam Cyrous
Uma paciente minha me contou sobre o neto
que estava triste e que se frustrava com facilidade.
Outro paciente meu me relatou que estava preocupado com a situação política brasileira. O que
está acontecendo no Brasil? E me dei conta desse
crossover estilo filmes de super-heróis, entre a
frustração da criança e a situação política.
Vejamos, tínhamos duas crianças que começam a brincar em um jogo competitivo, uma ganha e a outra perde. Como fica isso? Primeiro
que precisamos entender que nenhuma competição é saudável por si só. Ela ensina a lidar
com frustração, dizem, mas a verdade é que
não! A competição mostra que a derrota e a
frustração existem, mas tem algo a mais.
No caso do Brasil, tínhamos dois times e seus
torcedores, e tínhamos muita gente que nem
queria estar nos times, mas acabou optando.
Daí tem os que ficaram felizes com a vitória,
outros ficaram tristes, outros ficaram frustrados
por escolher um lado que perdeu, e outros por
escolherem um lado que nem gostam, mas que
ganhou. Matematicamente mais de metade não
gostou do resultado!
Só que não há votos de censura em sufrágio
universal. Há voto de confiança: vota-se numa
escolha e não contra a outra escolha. E é isso
que fazemos desde crianças. Quando bem novos,
não conseguimos conjecturar alternativas que
não existem, fazemos escolhas entre o que existe.
Entre os 3 e os 5 anos somos encorajados a explorar o mundo e imagina-lo, buscando alternativas entre o real e a fantasia. Nesse processo,
percebemos que nossas ações impactam o mundo
ao nosso redor, porque há regras sociais, ambientais e naturais.
Ora impedir acesso de alimentos, oxigênio e
até órgãos vitais, por interromper uma estrada
pública, prejudica não só a família que quer ir de
férias ou visitar um amigo em outra cidade,
impede acesso de insumos básicos à sobrevivência
humana e econômica de uma região. As autoridades podem até informar sobre multas e prisões,
mas na distinção realidade versus fantasia criase uma ilusão de que nada disso ocorrerá e as
forças de segurança apoiarão os movimentos (o
que pode ou não ocorrer). Não há clareza da consequência dos atos, achando que tudo é válido.
Para Erikson, isso ocorre, em parte, pela fase
anterior, que vai dos 18 aos 36 meses, quando a
criança começa a expressar maior necessidade
de ser independente e controlar a si mesmo e ao
mundo. A criança se acha soberana e o mundo
inteiro é o seu castelo. Por isso ela urina ou defeca
quando os pais estão saindo de casa — o recado é
simples: “Quem manda aqui sou eu”.
É aqui que nasce nosso desejo de fazermos escolhas: o que vestir, o que comer, onde brincar,
quem queremos abraçar. E metade da população
brasileira quer abraçar uma liderança e a outra
metade quer abraçar a outra. Metade quer mandar
e a outra metade também. E acabamos urinando
e defecando nas escolhas do outro, achando possuir
o direito de mandar no castelo que… é coletivo!
Já na fase anterior, até nosso primeiro ano e
meio de vida, aprendemos a confiar ou não nas
pessoas. E aqui jaz a raiz do problema! Achamos
que alguém é malvado porque choramos e não
nos atende ou temos fome e demora a trazer o
alimento. Parece meio viajada a teoria, não é?
Mas é assim mesmo. Dependendo da quantidade
de conforto e carinho que nossos pais dão, desenvolvemos a capacidade de confiar neles e, posteriormente, no resto do mundo, ou não confiar em
ninguém e nos sentimos negligenciados.
Os choros das pessoas em situação de pobreza
ou fome, os choros dos povos indígenas, o choro
da violência nos mais diversos âmbitos foi tantas

vezes negligenciado no nosso País que não sabemos
mais como confiar. E se alguém grita conosco, faz
a sua voz ser ouvida e rompemos o silêncio. E repetimos o grito. Aliás, como é marcado o primeiro
dia do Brasil? Com o Grito de Independência. É a
teoria de Erikson no nascimento da nação.
A democracia nos pode ajudar a suprir esse
medo de desconfiança e abandono (que nasce
da primeira fase) e percebermos que estamos
sob o controle dos processos (como na segunda
fase), mas sem jamais esquecer que influenciamos o mundo à nossa volta (característica da
terceira fase). Ao mesmo tempo, a educação infantil nos pode ajudar a vivermos uma democracia mais adulta.
A fase, quando não resolvida, explica Erikson,
faz com que tenhamos que arcar com a consequência lá na frente. Então temos adultos, de todo
o espectro político, que sofreram porque foram
negligenciados enquanto pessoas, e negligenciados
quando crianças; pessoas que não tiveram as
oportunidades de escolher entre as melhores opções e constantemente, em casa e na política, tiveram que escolher entre a opção menos ruim e,
por isso, se tornam pessoas que (não por maldade
mas por ingenuidade) não conseguem visualizar
a consequência coletiva de suas ações.
Impedir o direito de ir e vir, chutar a barriga
de uma grávida por estar na casa de alguém
que vota diferente, apontar arma a alguém de
quem se discorda, atropelar manifestantes são
a mesma coisa: a incapacidade de lidar com a
frustração, porque, na verdade, temos medo de
sermos negligenciados de novo pela liderança
eleita democraticamente.

OPiniãO
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Amor
Mas afinal de contas, o que é o amor? O amor
é um sopro de vento gelado durante a primavera
goiana. Os 40º graus celsius, o tempo seco, e a
falta de uma sombra, nos afeta de tal maneira,
que qualquer briza gelada já nos deixa empolgado.
Pois é, eu sei, as coisas são complicadas para o
lado de cá, mas não é sempre assim. A briza
gelada, pode ser muito mais do que apenas uma
briza gelada. Pode ser uma ventania de uma
magnífica emoção e de uma pureza tão grande,
que você vai se refrescar com alegria.
Raphael Bezerra
Trindade

CONTA PONTO

{

Amanhã [hoje]
acontecerá o Júri dos
assassinos do jornalista
Valério Luiz. Este, que
já é o maior caso
judicial da história de
Goiás, precisa do seu
apoio. Será aberto ao
público, é só aparecer.
A partir das 08h30,
até qualquer momento.
Compareçam!
Precisamos de vocês”
Valério Luiz Filho, advogado, em comentário nas redes sociais na tarde
deste domingo (6). O filho do jornalista
Valério Luiz, assassinado a tiros quando saía da rádio em que trabalhava,
a Rádio Jornal 820 AM, no dia 5 de
julho de 2012, em Goiânia. Desde então, o Tribunal do Júri já passou por
adiamentos e recursos que impediram
o julgamento do caso. “[Maurício]
Sampaio [acusado de ser mandante
do crime] acaba de entrar com um
habeas corpus preventivo, temendo
sair preso do Júri, e ainda com um
pedido, pasmem, para que não seja
julgado em Goiânia, mas no interior.
Considero impossível que o TJ acolha
esses absurdos, mas, com essa gente,
todo cuidado é pouco”, disse Valério
Luiz Filho na noite de sábado (5).

E como resolver isso?

Primeiro, parando de julgar o outro —
seja o outro que convida ao diálogo, o outro
que impede o acesso, ou o outro que votou
diferente. Não somos obrigados a odiar ninguém! Mas também não podemos ofender o
outro e depois dizer “era só a minha opinião”
— isso ainda é julgar!
Segundo, precisamos ter políticas reais de
saúde mental. Não estou falando de transtornos
mentais (não é patologizar comportamentos),
mas compreender que quem está se manifestando (da forma certa ou errada) é quem está
sofrendo e muito já sofreu na vida… nem
sabem por quê! Ou, mais grave, sequer sabe
que seu agir é uma reação ao seu sofrimento
— pensamos ser autônomos e lutarmos pelo
bem comum, quando somos controlados por
uma dor que é antiga e profunda.
Terceiro, precisamos dar a mães e pais condições
para cuidarem de suas crianças — condições alimentares, higiênicas, salariais e psicológicas.
Uma nação que ignora o cuidado de suas crianças está fadada a, em menos de três décadas,
repetir comportamentos extremos. Uma nação
que cuida de suas crianças, em uma geração
resolve seus maiores problemas.
Não é sermos contra manifestações democráticas. É sobre pensarmos de onde vem nosso sentimento de desconfiança constante, de achar que
somos os melhores e sentir que nossas ações não
têm consequências em outras vidas.
Deveríamos nos manifestar não contra a liberdade, mas refletir sobre a nação que queremos ter: a que cria adultos saudáveis que sabem
manifestar suas vontades democraticamente
ou a que continua tendo
Sam Cyrous é pesquisador
adultos que são reféns
em Psicologia Clínica e Cultura, psicólogo, logoterade emoções que nem
peuta e analista existencial
compreendem!

n

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o programa GoiásFomento disponibiliza
quase r$ 12 milhões em crédito para financiar startups, micro, pequenas e médias empresas que desejam transformar seu
negócio por meio da tecnologia e inovação.
Esses recursos são da empresa pública ligada ao ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (mCTI), por meio de parceria
entre a agência de fomento e a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento e Inovação
(Sedi). “Esse apoio da GoiásFomento faz toda
diferença. Parabéns”, comentou a leitora.
Larissa Tavares

M

@ohoje
romana Novais, mulher do DJ alok, apareceu nos stories do seu perfil, nesta quintafeira (3), para contar aos seguidores que
sua filha caçula, aika, de um ano e 11
meses, está internada para tratar uma
pneumonia. Ela ainda pediu que as mamães ficassem atentas a qualquer alteração na respiração de seus pequenos, pois
mudanças repentinas de temperatura
podem ser arriscadas. “a complicação pode
ser muito rápida”, lamentou. “Graças a
Deus”, disse a leitora.
Joana D'arc Martins (@jo_maartins)

N

@jornalohoje
a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) tem planos de revogar diversas
portarias e decretos publicados na gestão de
Jair Bolsonaro (PL) e que facilitaram o acesso
a armas de fogo. Segundo fontes ligadas ao
candidato eleito, o objetivo é iniciar o “revogaço” já na primeira semana de 2023.
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ECONOMIA

Diferença no preço da gasolina é
de quase R$ 2 em relação a março
Caso a política não
seja mantida para o
próximo ano, a
economia corre
riscos de ver a
inflação crescendo
novamente
Vinícius Marques
Desde que foi implementada em março deste ano, a política de compensação do Governo Federal para os Estados
e Municípios no que tange a
arrecadação do Imposto Sobre
Circulação de Bens e Mercadorias (ICMS) dos combustíveis
reduziu quase R$ 2 para o consumidor final. Com validade
até o final do ano, a solução
encontrada para auxiliar na
elevação das taxas de juros
ainda é uma incógnita para o
próximo governo. Pelo texto,
os combustíveis são classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que
os estados cobrem taxa superior à alíquota geral, que varia
de 17% a 18%.
A Política de Paridade Internacional (PPI), que tabela
o preço do combustível em
relação ao dólar, chegou a
uma defasagem de 14% no
mês passado. Apenas para
compensar a perda de arrecadação da empresa, seria necessário um aumento de R$
0,83 no litro do diesel.
No caso da gasolina com a
demanda menos pressionada,
o aumento deveria ser de R$
0,24 por litro, devido a uma
defasagem média de 7%, segundo a Associação Brasileira
dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Na comparação com o mês de março, quando o preço do ICMS foi congelado em Estados e Municípios,
o que gerou uma perda de arrecadação para áreas como
saúde e educação, a diferença
chega a R$ 1,94.
Caso a política não seja
mantida para o próximo ano,
a economia corre riscos de ver
a inflação crescendo novamente. Isso acontece porque os
combustíveis têm um forte impacto na taxa de juros do país.

A Política de
Paridade
Internacional (PPI),
que tabela o preço
do combustível em
relação ao dólar,
chegou a uma
defasagem de 14%
no mês passado

Com uma capacidade de transporte majoritariamente através
de rodovias, todos os itens medidos no cálculo da inflação
estão ligados. Em março, esse
peso era de 3,34%. Em agosto,
a gasolina teve uma participação negativa na inflação.

Ações em
queda e incerteza

As ações da Petrobras
(PETR3;PETR4) fecharam em

queda de 5,23%, a R$ 31,71,
para os ativos PETR3, e de
5,51%, a R$ 28,30, para os ativos
PETR4. O principal motivo para
a queda foram os ruídos sobre
os dividendos da companhia.
O Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União
(MPTCU) pediu nesta sexta-feira a suspensão do pagamento
de R$ 43,68 bilhões aos acionistas diante dos resultados
do terceiro trimestre.
Os valores superaram de
longe os dividendos anunciados pelas grandes petroleiras
globais, assim como já havia
acontecido no segundo trimestre, com a companhia brasileira sendo beneficiada por
alta nos preços do petróleo e
custos relativamente mais baixos de extração no pré-sal.
O subprocurador geral do
MP Lucas Rocha Furtado argumentou, segundo documento visto pela Reuters, que é
preciso conhecer e avaliar a
legalidade de pagamentos de
distribuição em dividendos,
diante de possível risco à sustentabilidade financeira e esvaziamento da disponibilidade
em caixa da estatal.
“Faz-se, pois, necessária

e urgente a intervenção desta Corte de Contas, até mesmo com a finalidade de preservar a moralidade pública,
a imagem, o respeito, à reputação das instituições públicas e a sustentabilidade
financeira da empresa e conhecer e avaliar os mecanismos estabelecidos para a distribuição de dividendos da
Petrobras”, disse Furtado.
Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o diretorexecutivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores
da Petrobras, Rodrigo Araújo,
afirmou que a companhia ainda não teve acesso à representação feita pelo MPTCU,
mas está à disposição para
prestar todas as informações
necessárias.
Não havia informações sobre quando e como o TCU poderia apreciar o pedido do subprocurador.
A ação se soma a um conjunto de incertezas que rondam a empresa, segundo analistas de mercado, com a aproximação da mudança do governo federal a partir de 2023.
Ao anunciar o pagamento
do provento, a petroleira en-

fatizou que a medida segue
a regra de disciplina financeira para distribuir dividendos, a qual prevê que, em
caso de endividamento bruto
inferior a US$ 65 bilhões, a
companhia poderá distribuir
aos seus acionistas 60% da
diferença entre o fluxo de
caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados
e intangíveis (investimentos).
Na véspera, a empresa pontuou que “não existem investimentos represados por restrição financeira ou orçamentária e a decisão de uso dos
recursos excedentes para remunerar os acionistas se apresenta como a de maior eficiência para otimização da alocação do caixa”.
O pedido do MPTCU ocorreu em resposta a uma representação feita, na véspera, pela
Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro).
Mesmo após o anúncio
dos dividendos na véspera,
a cautela já imperava com a
ação durante a sessão, em
continuidade ao movimento
registrado a semana inteira
após as eleições.

Petrobras eleva preço de querosene de aviação em 7,3%
A Petrobras elevou o preço
do querosene de aviação (QAV)
em 7,3%, totalizando um aumento de 48,4% no ano. A informação foi divulgada pela
estatal nesta sexta-feira (4),
mas o reajuste do produto para
as distribuidoras começou a
valer em 1º de novembro.
A companhia destacou que
esta alta do QAV se deu após
três meses consecutivos de
redução média no preço do
produto, que havia recuado
13,5%. Os ajustes de preços
de QAV são mensais e definidos por meio de fórmulas
contratuais negociadas com
as distribuidoras.
“Os preços de venda de
QAV da Petrobras buscam
equilíbrio com o mercado internacional e acompanham
as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para
cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade
diária das cotações internacionais e do câmbio. Dessa
maneira, em 2022, foram rea-

A companhia
destacou que alta do
QAV se deu após três
meses consecutivos
de redução média no
preço do produto

lizados sete aumentos e quatro
reduções que resultaram em
uma variação de +48,4% no
ano”, explicou a companhia.
A Petrobras comercializa
o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas
para as distribuidoras. As distribuidoras transportam e co-

mercializam os produtos para
as empresas de transporte
aéreo e outros consumidores
finais nos aeroportos, ou para
os revendedores.
Distribuidoras e revendedores são os responsáveis
pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de

abastecimento.
O mercado brasileiro é
aberto à livre concorrência,
e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas
para que outras empresas
atuem como produtores ou
importadores de QAV.
A Associação Brasileira de

Empresas Aéreas (Abear) divulgou nota sustentando que
o aumento, durante o ano,
segundo cálculos próprios,
foi de 58,8%. Segundo a entidade, o QAV responde por
cerca de 40% dos custos totais
de uma companhia aérea.
(Especial para O Hoje)
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Direita perde a batalha, mas não a
guerra, e já tem nomes para 2026
A direita pode
até ter perdido
a batalha pelo
Executivo federal,
mas a guerra
claramente não.
Cientistas políticos
avaliam cenário e
apontam possíveis
novas lideranças
do espectro
político
Francisco Costa
A direita pode até ter perdido a batalha [do Executivo],
mas a guerra claramente não.
Até porquê, a disputa, dentro
do campo democrático, é constante e eterna e nenhum dos
espectros tende a ser suprimido. O presidente não reeleito Jair Bolsonaro (PL) teve
58,2 milhões de votos, cerca
de 2,1 milhão a menos que o
Luiz Inácio Lula da Silva.
Os manifestos antidemocráticos que ocorrem desde
a derrota – a vitória de Lula
foi legitimada pelas instituições brasileiras – demonstram
o acirramento e propensão à
manutenção da direita nos
anos vindouros. É preciso saber, contudo, se a direita se
manterá forte e unida sem
um comandante no Executivo
federal e quem serão os líderes do campo e possíveis nomes de 2026.
Doutor em Ciências Políticas, o professor Robert Bonifácio acredita que Bolsonaro e seus familiares (os filhos
Eduardo [deputado], Carlos
[vereador do Rio] e Flávio
[senador]) ainda estarão nesse centro de liderança. “Em
uma direita mais moderada,

Governador reeleio em Minas Gerais, Romeu Zema, governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador eleito no Paraná, Sergio Moro
o futuro da direita passa pelos
governadores Ronaldo Caiado
(União Brasil), Ratinho Jr.
(PSD, Paraná), Romeu Zema
(Novo, Minas Gerais), além
do senador Sergio Moro
(União Brasil-PR).”
Vale citar, Bolsonaro teria
negociado com o presidente
do PL Valdemar Costa Neto
um cargo no partido. Segundo
reportagem da Folha, ele desempenharia um papel na legenda para manter a relevância nos próximos anos.
O partido elegeu a maior
bancada na Câmara Federal
com 99 nomes. A Bolsonaro
caberia liderar a oposição –
não só do PL. Os detalhes ainda
estariam em aberto, mas, segundo o jornal, o atual mandatário do País seria presidente
honorário ou conselheiro, com
vaga na executiva nacional e
salário (ainda a ser definido).

Bolsonaro com
dificuldades

Já o doutor em Ciências
da Comunicação e especialista
em Políticas Públicas, Luiz
Signates, vê muito precoce a
discussão. Ainda assim, ele
aposta como futuro da direita
o governador eleito de São
Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), além do já citado
governador de Minas Gerais,
Romeu Zema.
“Eu apostaria no Tarcísio,
governador eleito de São Paulo, e no Zema, governador de
Minas que pulou de corpo inteiro no bolsonarismo de segundo turno. Mas, com alguma
dianteira do primeiro, em vista
do peso de São Paulo no cenário nacional”, argumenta.
Para ele, Bolsonaro será
“reduzido ao tamanho de sua
capacidade política”. Ele acredita que o atual presidente

“será enredado em processos
e provavelmente estará inelegível nas próximas eleições.
Ou se transformará em uma
espécie de líder extremista,
com chances eleitorais bem
menores do que as que demonstrou este ano”. Desta
forma, Signates não vê no
atual líder habilidade política
para fazer o grande jogo nacional, sem que uma nova
anomalia, como a que o elegeu em 2018, se repita.
“Na corrida pela liderança
de extrema-direita, Bolsonaro
terá que disputar com políticos
com mandato, como Moro e
Damares [Alves (Republicanos), senadora eleita do DF].
Temos que aguardar, pois há
muita água para passar sob a
ponte. Avaliar isso, contaminados pelo quadro ainda instável que estamos vivendo,
não é prudente”, encerra.

Segundo turno

Na eleição mais apertada
da história, no último dia 30
de outubro, Lula derrotou Bolsonaro. O petista conseguiu
passar o atual presidente
quando as urnas marcaram
67,76%. Ele venceu o pleito
com 50,88% contra 49,12%.
Em números, Lula teve cerca
de 60 milhões, enquanto Jair,
aproximadamente 28 milhões.
Inconformados com o resultado, bolsonaristas iniciaram atos antidemocráticos
para contestar o resultado das
urnas. Entre as ações, eles fizeram bloqueios nas rodovias
federais – com decisão da Justiça pela desobstrução – que
persistiram ao longo de toda
a semana. Além disso, as redes
sociais foram inundadas de
notícias falsas que acusaram
o processo eleitoral de fraude.
(Especial para O Hoje)

ENCONTRO DE LIDERANÇAS

Caiado destaca juventude protagonista no agro
O governador Ronaldo
Caiado participou, no último
sábado (5), do Encontro Estadual de Jovens Lideranças
do Agro promovido pelo Sistema Faeg/Senar/Ifag. O evento reuniu cerca de 1,5 mil
pessoas no Centro de Convenções de Goiânia, ocasião
em que o governador destacou o protagonismo da nova
geração e a importância da
formação dessas pessoas para
o desenvolvimento do País.
“Precisamos qualificar tecnicamente e mostrar que são
capazes de vencer desafios”,
disse o chefe do Executivo.
Caiado comentou que o
trabalho realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás
(Faeg) fortalece o setor do
agro. “É algo que vai consolidar definitivamente o interior
do Estado com mão de obra
qualificada. Pessoas tecnicamente formadas e com conhecimento de causa. Não é
na tese do achismo”, resumiu.
“Cada jovem terá noções
de economia familiar, de
como fazer a sucessão, de
plantio e de mercado. E, ainda,
a formação política para que
sejam lideranças nas suas regiões”, sublinhou. Caiado ain-

André Saddi

da deixou uma mensagem aos
representantes de outros estados que vieram conhecer o
trabalho desenvolvido em território goiano. “Sei que tem
jovens de Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal e São Paulo.
Saibam que tudo que foi criado em Goiás tem importância
pelo conhecimento que pode
transmitir a cada um”, disse.
No evento, houve a final
do Concurso Faeg Jovem 2022,
com a premiação dos melhores

Evento, que reuniu
cerca de 1,5 mil
pessoas, premiou
projetos realizados
no Estado de Goiás
com foco no
empreendedorismo

projetos. Ao longo do ano, 170
grupos de Faeg Jovem, com
2,4 mil integrantes, trabalharam a temática “Tudo é Agro”.
A partir disso, criaram projetos
com destaque principalmente
para recuperação ambiental e
agricultura urbana sustentável,
beneficiando mais de 400 mil
pessoas. Merecem destaque:
53 nascentes protegidas, 17
mil mudas de árvores plantadas, dez toneladas de alimentos
produzidos e oito de composto
orgânico para plantio.

O presidente da Faeg e deputado federal, José Mário
Schreiner, afirmou que o objetivo do projeto é “formar jovens baseados em empreendedorismo, liderança e sucessão familiar”. E classificou o
Concurso Faeg Jovem como
um mecanismo de incentivo.
“O melhor estímulo é fazer
com que eles tenham um processo de desafios, com os destaques sendo premiados”, comentou ao anunciar que o
projeto da Faeg para 2023 é
aprimorar e ampliar a formação de lideranças a partir
da oferta de cursos. “Vamos
trabalhar com 50 por vez,
com curso de até dois anos.
Uma formação de gente que
honra, trabalha e investe.”
Já a deputada federal eleita
Marussa Boldrin, que tem forte
atuação no agro e inclusive
faz parte dos projetos da Faeg,
definiu Goiás como “referência
nacional com o programa Faeg
Jovem”. Segundo ela, o trabalho é ainda mais fortalecido
quando alinhado às iniciativas
do governo estadual, com foco
no social. “Sabemos a importância de ter técnica acoplada
junto ao espaço da liderança”,
comentou. (Felipe Cardoso,
especial para O Hoje)
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Jair na ilha
Estão em jogo postos de representação no campo internacional

Senado fará
força-tarefa
para nomear
embaixadores
O Senado fará esforço concentrado de votações nos
dias 22 e 23 novembro, terça e quarta-feira. Os principais
itens previstos são a nomeação de embaixadores que
ainda aguardam análise da Comissão de Relações Exteriores (CRE) e do Plenário. São 15 indicações pendentes.
Outras matérias, como projetos de lei, também podem
entrar na pauta.
Entre as nomeações que podem ser votadas está a
do novo embaixador do Brasil na Argentina. O indicado
é Hélio Vitor Ramos Filho, que atualmente é o embaixador na Itália. Ele já teria substituto. também está na
fila a indicação de Fernando Simas Magalhães, atual
secretário-geral de Relações Exteriores (o “número 2”
do Itamaraty), para a missão diplomática em Roma.
As nomeações também incluem postos de representação do Brasil junto a organismos internacionais. É o
caso, por exemplo, da indicação de Carla Barroso Carneiro para representar o Brasil na Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO). Ela tem experiência como assessora internacional
de diversos ministérios, como a Casa Civil, Educação,
Cidadania e Desenvolvimento Regional.
12 das 15 indicações pendentes de análise chegaram
a ser pautadas para votação na CRE em outubro e novamente no início de novembro, mas as reuniões foram
canceladas. A Comissão passou por duas trocas de comando neste semestre. (Agência Senado)

Apeado
do Palácio
da Alvorada
por
voto popula, o presidente Jair
Bolsonaro
(PL) não
decidiu seu
destino no
dia 1º de
Janeiro. Há opções de sobra, entre elas a
casa onde residia num condomínio da
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro – porém
não recomendada pela segurança para
um ex-chefe de nação. Especula-se o aluguel de mansão no Lago Sul em Brasília.
Mas os mais próximos dizem que Bolsonaro vai submergir (literalmente) e pescar
na praia: morar por uns meses numa ilha
de um amigo recém-adquirida em Angra
dos Reis, onde terá mais segurança e a
privacidade necessárias. Politicamente,
ele quer participar como conselheiro do
governo de Tarcísio de Freitas, em São
Paulo, onde poderá ter a vitrine para manter o espírito bolsonarista aloprado que
nasceu na sua gestão. Há quem o aconselhe
a fundar partido para chamar de seu – o
que tentou sem sucesso antes da candidatura à reeleição. Tempo para isso Bolsonaro
terá. E muito dinheiro de amigos, idem.

O agro ara

O agro não é só bolsonarista. “Parte
importante do agronegócio não se sentiu
representada pelas lideranças de entidades que se contaminaram pelo discurso
ideológico e se desviaram do pragmatismo
que caracteriza o setor. É hora de retomar
o caminho da razão”. Quem descreve o
cenário é o advogado Fernando Tibúrcio,
que acompanha o agro. Segundo ele, o
Brasil precisa associar a inevitável expansão das lavouras à preservação do
meio ambiente e à preservação do ambiente de negócios.

A ficha caiu

Bolsonaro viu o fim de seu governo no
domingo à noite, quando precisou conversar com o ministro Paulo Guedes, e este
pediu-lhe para ir à Granja do Torto. O presidente viajou 36 km de ida e volta para
ver o subordinado. Este episódio lembrou
o último voo de helicóptero de Fernando
Collor após a renúncia do Palácio: ele pediu,
e o piloto não quis sobrevoar uma escola
que Collor construiu e desejava ver.

Zema & Neto

Inconsolável com a derrota, Bolsonaro
tem criticado o comportamento dos candidatos aos Governos da Bahia e Minas
Gerais, ACM Neto (UB) e Romeu Zema
(Novo), respectivamente. Acha que teria
virado o resultado se Zema e Neto tivessem
lhe apoiado já no 1º turno. Zema cuidou
de si e só no 2º turno esbravejou contra o
PT. Neto ficou em cima do muro nos dois
turnos – e também perdeu a eleição.

Vem retaliação aí

O prefeito de Maceió, João Henrique
Caldas, o JHC, vai acionar na Justiça dois
desafetos e avalia com advogados pedir a
impugnação da eleição do governador
Paulo Dantas e do senador Renan Filho,
ambos do MDB. Na madrugada da última
segunda-feira (1º), a dupla eleita subiu
num trio elétrico e foi parar na frente do
prédio de JHC, provocando e ofendendo o
prefeito, adversário de ambos. Seu filho
bebê não dormiu.

Dupla perdida

Se quiserem algo do presidente eleito
Lula da Silva, os irmãos Jorge e Tião Viana,
ex-senadores e nomes fortes do PT no
Acre, vão ficar chorando na antessala do
Palácio. O petista conseguiu só 29,7% dos
votos no 2º turno no Estado do Norte,
ante inesperados 70,3% de Bolsonaro. O
PT teve baque com a debandada de ‘marinistas’, quando Marina deixou a legenda.
Agora, a silga se acabou com a falta de
tato dos irmãos. (Especial para O Hoje)

De olho em 2024, prefeitos evitam
críticas ou apoio a atos contra Lula
Reprodução

Brasil vive
movimento contra
o resultado da
eleição, mas
prefeitos goianos
preferem a
neutralidade

A reportagem ouviu
prefeitos, mas que
preferiram não se
identiﬁcar.
Principalmente os
que vão disputar a
reeleição em 2024

Yago Sales
A insatisfação com a vitória
de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) contra Jair Messias Bolsonaro (PL) levou milhares de
protestantes a rodovias em
todo o País desde o domingo
(30). Com isso, estabeleceu-se
na política um clima quase silenciado entre apoiadores do
atual presidente no interior
sobre os impactos do ato, denominado de golpista por uma
parcela da sociedade por evocar intervenção militar.
A reportagem ouviu prefeitos, mas que preferiram não
se identificar. Um deles, que
garante que vai tentar reeleição em 2024, não quer se indispor com o Alexandre Moraes, presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), alvo
direto de atos que praticamente parou o Brasil desde que o
órgão declarou Lula vitorioso
no pleito contra o candidato
apoiado por quase a totalidade
dos prefeitos de Goiás.
Dois deles falam em fraude.
“Não das urnas, mas da perse-

guição deles [deve ser o TSE]
contra o presidente”, diz, sem
lembrar que Bolsonaro era o
proprietário da máquina mais
poderosa de uma eleição: o
governo eleitoral. Vale lembrar
que não houve derrota em
caso de reeleição, nem no caso
do desgastado governo de Dilma Rousseff. “É preciso fazer
uma auditoria. Mas não fala
meu nome. Fui eleito aqui [pediu para não citar a cidade,
nem a região] e pretendo ganhar de novo. Vou ganhar. Eu
tenho um estilo tranquilo, mas
tentei ganhar votos pro nosso
presidente. Mas vou tentar in-

terlocução com Lula”, disse,
constrangido.
Surpreendentemente, a prefeita afirma de cara: “Ninguém
aguentava Bolsonaro. Governo
sem diálogo”. Com a expectativa de reeleição, acredita que
é preciso “respeitar os insatisfeitos e tristes eleitores de Bolsonaro”, mas aceitar a eleição
do ex-presidente. “O jeito é
aceitar. Nada mais”, diz ela,
antes de desligar o telefone.
Outro prefeito, ouvido depois de uma negociação árdua,
revela que as paralisações provocaram romaria em seu gabinete para tentar ajuda junto

ao governo de Ronaldo Caiado
(União Brasil). “Mesmo que todos estivessem chateados, os
agricultores precisavam levar
as cargas para outros estados.
Muitos chegaram pedindo ajuda. Mas as fraudes ocorreram”,
disse o prefeito, que pretende
passar a função a um sobrinho,
sem dizer de onde conseguiu
provas da suposta fraude. “O
sistema é sujo. Basta saber o
que passei na vida. Improbidade, loucura, moço”, disse.
Os protestos atingiram camadas importantes do setor
econômico. Um deputado, indicado por um prefeito, afirma

que nada deve ser mais importante que a decisão da
maioria. “Mesmo assim, a gente precisa questionar, protestar,
mas as urnas dizem tudo sobre
a democracia. Defendo o direito de protesto”, diz ele, que
defendeu afincadamente Jair
Messias Bolsonaro.
Os protestos contra os resultados das urnas correram
o Brasil desde domingo, mas
não deve mudar uma vírgula
sequer da condução do exmetalúrgico ao mandato no
dia 1° de janeiro, quando está
prevista a posse de Luiz Inácio
Lula da Silva. Jair Bolsonaro,
que se pronunciou apenas 48
horas depois da derrota, disse
que vai viajar para fora do
País. O então vice, Hamilton
Mourão, eleito senador, deverá seguir o rito e passar a
faixa ao arquirrival que o levou ao cargo em 2018 em derrota contra outro petista, o
professor e ex-prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad. (Especial para O Hoje)
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ResultAdo péssimo
Lucas Emanuel

Atlético sai
na frente, mas
leva empate do
Fortaleza e fica
muito perto do
rebaixamento
Breno Modesto
A situação do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro segue complicada. Jogando fora de casa, o time comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza saiu na frente,
mas ficou apenas no empate
com o Fortaleza e se aproximou ainda mais do rebaixamento à Série B. Na Arena Castelão, o Dragão ficou no 1 a 1
com o Leão do Pici.
Luiz Fernando foi às redes
pelo Rubro-Negro e Otero marcou para o Tricolor. Com o resultado, o clube goiano pula
para a décima sétima colocação, agora com 34 pontos, mas
permanece distante de Cuiabá
e Coritiba, que estão fora da
zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Atlético
na competição será contra o
Athletico-PR, em casa.

O jogo

A partida na Arena Castelão
começou com o Atlético Goianiense tendo as primeiras
oportunidades de gol. O primeiro momento de perigo do
duelo aconteceu aos 10 minutos, quando Luiz Fernando foi
lançado, invadiu a área e, de
perna direita, chutou cruzado.
Bem posicionado, o goleiro Fernando Miguel resvalou na bola
e evitou o tento atleticano.
A resposta do Fortaleza
veio no minuto seguinte. Romarinho recebeu na intermediária e acionou Thiago Galhardo, que estava na entrada
da área. De primeira, o camisa
91 tocou para Moisés, que recebeu, limpou a marcação de
Wanderson e arriscou. A finalização do Leão do Pici pas-

Na Arena Castelão, o Atlético Goianiense ficou no 1 a 1 com o Fortaleza em tarde na qual saiu na frente no placar, mas não manteve a vantagem
sou muito perto da meta do
goleiro Diego Loureiro.
Quando o Rubro-Negro voltou ao ataque, foi para abrir o
marcador. Na marca de 16 minutos, Baralhas tocou para
Dudu, na ponta direita. O camisa
2 trouxe para trás e fez o cruzamento para a área do Tricolor,
onde estava Luiz Fernando, que
cabeceou para baixo e viu a
bola subir e ir parar no ângulo
de Fernando Miguel, que não
conseguiu fazer a defesa.
O segundo quase saiu aos
27, quando Wellington Rato
fez bela jogada individual e
encontrou Luiz Fernando dentro da área. Mesmo marcado,
o camisa 9 conseguiu finalizar
e mandou muito perto do pé
da trave de Fernando Miguel,
que “tirou com os olhos”. Ainda no primeiro tempo, o Dragão chegou com Dudu, em cobrança de falta, na marca de

45 minutos.
No segundo tempo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda promoveu algumas alterações na equipe do Fortaleza.
E foi com uma delas que veio
o gol de empate. Aos 12 minutos, o venezuelano Otero, em
cobrança de falta da entrada
da área, mandou no ângulo
de Diego Loureiro e marcou
um golaço para deixar tudo
igual na Arena Castelão.
No desespero, o Atlético
Goianiense foi com tudo para
o ataque. Dos 23 aos 27 minutos, o Rubro-Negro teve três
oportunidade, sendo duas com
Jorginho e outra com Léo Pereira. Na última delas, o meia
quase marcou um golaço. Depois de dar um chapéu com a
cabeça, o camisa 18 encheu o
pé e colocou Fernando Miguel
para trabalhar.
A vontade pela vitória era

tão grande que fez com que o
Dragão ficasse com um jogador
a menos. Por reclamação, Luiz
Fernando recebeu o segundo
cartão amarelo e acabou indo
mais cedo para os vestiários.

Mesmo com um jogador a menos, o Atlético seguiu tentando
marcar o gol da vitória, mas
não conseguiu, assim como o
Leão do Pici, que também pressionou. (Especial para O Hoje)

FICHA TéCNICa
Fortaleza 1x1 Atlético-GO
Data: 6 de novembro de 2022. Horário: 16h. Local: arena
Castelão, em Fortaleza (CE). Gols: otero (12’/2T) - For; Luiz
Fernando (16’/1T) - aCG. Cartão vermelho: Luiz Fernando (30’/2T)
- aCG. 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, marcelo Benevenuto, Titi
e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Hércules), Caio alexandre
e Lucas Lima (otero); romarinho (Silvio romero), Thiago Galhardo e moisés (Depietri).
Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-GO: Diego Loureiro;
Dudu (Edson Fernando), Lucas
Gazal, Wanderson e Jefferson;
Baralhas, Willian maranhão (marlon Freitas) e Wellington rato
(Jorginho); airton (Léo Pereira),
Luiz Fernando e Shaylon (Kelvin).
Técnico: Eduardo Souza
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Goiás segue líder em novos negócios entre todos os Estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País

Goiás ganha mais de 2 mil
novas empresas em outubro

Vinícius Marques
Segundo dados da Junta
Comercial de Goiás (Juceg),
foram abertos em Goiás, somente no mês de outubro,
2.225 novas empresas. Nos
dez primeiros meses de
2022, já são 27.500 novos
CNPJ’s atuando no Estado.
Ao todo, Goiás conta atualmente com 1.009.084 empresas em funcionamento. Os
dados são da Junta Comercial de Goiás (Juceg).
O ramo que mais abriu novos empreendimentos, em outubro, foi o de serviços de escritório e apoio administrativo

O ramo que mais abriu novos
empreendimentos, em outubro, foi o de
serviços de escritório e apoio administrativo
(241), seguido de promoção
de vendas (162) e comércio
varejista de bebidas (150), que
saiu do sexto e agora ocupa o
terceiro lugar. Comércio varejista de vestuário e acessórios (145) e consultoria em
gestão empresarial (144) formam o top 5 do ranking goiano de empreendedorismo.
Para o presidente da Juceg,
Euclides Barbo Siqueira, a

meta de Goiás é ultrapassar
a quantidade de empresas
abertas no ano passado. Em
2021, o Estado fechou com
saldo recorde de 33.082 novos
negócios. “Faltam dois meses
para fecharmos essa conta e
ultrapassar esse número. Trabalhamos para fazer de Goiás
um estado desburocratizado
e ágil na abertura e novos negócios, para que cada vez mais

o empresário tenha segurança
para realizar seus investimentos aqui”, pondera Euclides.
De acordo com a Juceg,
Goiânia segue liderando o
ranking das cidades com mais
empresas abertas no Estado,
com 313.881. É seguida por
Aparecida
de
Goiânia
(73.642), Anápolis (59.601),
Rio Verde (31.525) e Valparaíso de Goiás (23.124).

Nacional

A média de tempo para
abertura de uma empresa em
Goiás ficou em um dia e oito
horas, abaixo da média do país,
que é de um dia e treze horas.
Goiás segue líder em novos
negócios entre todos os Estados
do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O Ceará ocupa a segunda
posição, com 2.066 novas constituições em outubro e, em terceiro o Mato Grosso, com 1.637,
segundo dados do Governo Federal, por meio do Portal da
Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim).
(Especial para O Hoje)

VACINAÇÃO

Pesquisa indica espaço para avançar na adesão de adultos
Uma pesquisa realizada
com entrevistados com mais
de 50 anos de idade em nove
países, incluindo o Brasil, indica que, apesar de preocupadas com a saúde, essas pessoas nem sempre buscam as
vacinas disponíveis para se
protegerem contra doenças
imunopreveníveis.
Para o gerente médico de
vacinas da farmacêutica GSK
e infectologista Emersom
Mesquita, não existe necessariamente uma contradição
entre o número de pessoas
que se preocupam em fazer
check-up de rotina e a alta
proporção de pessoas que negligenciam vacinas.
"Isso aponta para o fato
de que ainda existe um espaço para o crescimento da importância da imunização do
adulto de forma geral. É muito tentador tentar estabelecer
uma causa única, mas esse
problema da adesão à vacinação sem dúvida é multivariado. Um dos fatores é a percepção de risco. O adulto entende que está saudável e que
mesmo que adquira aquela
doença infecciosa, não vai
evoluir para complicações,
quando isso não necessariamente é verdade", avalia.
O estudo foi realizado pela
Kantar, em parceria com a
GSK, que produz e comercializa vacinas. Foram ouvidos

da Saúde (e-SUS VE e Sivep
Gripe). Eventuais diferenças
são justificadas por ajustes
nas fichas de notificação pelos municípios, como por
exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Sobre os dados

Goiás aplicou quase 6 mi de primeiras doses contra a Covid-19, mas retorno para 2ª dose e reforço ainda não é o ideal

9.902 adultos no Brasil, Reino
Unido, Estados Unidos, Itália,
Espanha, Alemanha, França,
Canadá e Japão.
Uma das conclusões que
mostram a preocupação dos
entrevistados com a saúde é
que 81% deles declararam ter
feito check-up de rotina nos
últimos 5 anos. No Brasil, esse
percentual foi ainda maior, e
chegou a 89%.

Goiás aplicou quase
6 milhões de doses

Referente à primeira dose,
foram aplicadas 5.885.032 doses das vacinas contra a Co-

vid-19 em todo o Estado de
Goiás. Em relação à segunda
dose e a dose única, foram
vacinadas 5.305.482 pessoas,
e 2.708.339 pessoas já receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos,
56,66% já receberam uma
dose da vacina. Esses dados
são preliminares e coletados
junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI), do
Ministério da Saúde.
A Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 1.728.312 casos
de doenças pelo coronavírus

2019 (Covid-19) no território
goiano. No Estado, há 869.718
casos suspeitos em investigação e 359.595 casos já foram
descartados.
Há 27.584 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até
o momento, o que significa
uma taxa de letalidade de 1,6%.
Há 76 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Painel Covid-19

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir
dos sistemas do Ministério

Desde as primeiras confirmações de doença pela Covid19, a SES-GO divulga boletins
diários com atualizações sobre
os casos confirmados e óbitos.
Os números são dinâmicos e
passíveis de mudanças após
investigação mais detalhada
de cada situação. Os boletins
são elaborados a partir dos
dados inseridos nos sistemas
e-SUS VE e Sivep Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme
endereço de residência informado pelos usuários.
Os dados podem ser alterados para mais ou para menos
conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.
Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das
correções feitas pelas cidades
nos sistemas de notificação.
Os dados deste boletim foram
divulgados às 15h de domingo,
06 de novembro de 2022. (ABr)
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TCE cobra esclarecimento sobre ﬁm
de contrato da regulação na saúde
Divulgação/Hugo

SES-GO interveio
e assumiu o
Complexo
Regulador Estadual
após encontrar
irregularidades
no contrato de
prestação de
serviço com a
empresa
Vinícius Marques
O conselheiro Sebastião Tejota, do Tribunal de Contas do
Estado, cobrou informação ao
secretário de Saúde do Estado,
Sandro Rogério Rodrigues Batista, sobre o fim do contrato
com a empresa que administra
a regulação da Saúde de Goiás.
O contrato se encerra nesta
segunda-feira (7) e a instituição
é responsável pela administração do Hospital de Urgências
de Goiás (Hugo), em Goiânia,
e de policlínicas em Formosa,
Posse, Quirinópolis e Goianésia
no Vale do São Patrício.
Em 26 de setembro, a SESGO interveio no Complexo Regulador Estadual, para assumir
os serviços depois de encontrar
irregularidades no contrato de
prestação de serviço com a
empresa. Umberto Machado
de Oliveira, promotor responsável, informou que o Ministério Público de Goiás (MP-GO)
instaurou um inquérito civil
após uma representação anônima em que relata de forma
minuciosa a qualificação do
Instituto CEM como uma OS e
que teria ocorrido a contratação com o Estado de Goiás mediante suposto tráfico de influência e apresentação de documentos falsos.
O promotor de justiça afirma que, após várias diligências,
“confirmaram-se várias irregularidades aptas a culminar
na desqualificação do Instituto”, como o fato de que antes
de se chamar Instituto CEM,

Dentre as
responsabilidades
do IGPR está a
regulação de acesso
aos pacientes do
Sistema Único de
Saúde (SUS) para
demandas de
urgência e
emergência

em 2017, a associação era privada e possuía CNPJ intitulado
como “Odontosocial – Associação dos Pacientes de Odontologia” com atividades destinadas à área de odontologia.
Até então, com sedes em
Goiânia e Cuiabá (MT), a associação não chegou a obter registro perante os Conselhos
Regionais de Odontologia dos
estados de Goiás e do Mato
Grosso e também não teve movimentações, como a contratação de empregados, realiza-

ção de contabilidade e emissão
de notas fiscais. Ao ser modificada para CEM, foi alterada
atividade principal para “apoio
à gestão de saúde”.
O promotor de justiça afirma que, após várias diligências, “confirmaram-se várias
irregularidades aptas a culminar na desqualificação do Instituto”, como o fato de que antes de se chamar Instituto CEM,
em 2017, a associação era privada e possuía CNPJ intitulado
como “Odontosocial – Associação dos Pacientes de Odontologia” com atividades destinadas à área de odontologia.
Até então, com sedes em Goiânia e Cuiabá (MT), a associação
não chegou a obter registro
perante os Conselhos Regionais de Odontologia dos estados de Goiás e do Mato Grosso
e também não teve movimentações, como a contratação
de empregados, realização de
contabilidade e emissão de
notas fiscais. Ao ser modificada para CEM, foi alterada
atividade principal para
“apoio à gestão de saúde”.
O promotor citou que o Ins-

tituto apresentou os mesmos
atestados em processo de qualificação no Município de Aparecida de Goiânia. No entanto,
os atestados não foram aceitos
como comprovação de experiência anterior, razão pela
qual teve o requerimento de
qualificação indeferido.
Dentre as responsabilidades do IGPR está a regulação
de acesso aos pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS)
para demandas de urgência
e emergência, inclusive aqueles que precisam ser alocados
em unidade de terapia intensiva (UTI) ao atendimento especializado, ambulatorial e
cirurgias eletivas.

Leia a nota
do Instituto CEM

O Instituto CEM, Organização Social que faz a gestão de
unidades de saúde do Estado
de Goiás esclarece o seguinte:
– Desde 2017 a entidade
é qualificada no Estado de
Goiás como Organização Social apta a gerir contratos na
área da saúde e já atuou em
importantes contratos desde

então, com eficiência, transparência e absoluto respeito
à coisa pública;
– Todos os contratos foram auditados por órgãos de
controle externo, sendo plenamente aprovados e sem
questionamentos;
– Todas as exigências legais
para qualificação e manutenção do status de capacitação
técnica foram cumpridos, o
que garantiu a segurança jurídica para o Estado de Goiás
manter a qualificação;
– Os questionamentos feitos
pelo representante do Ministério Público são perfeitamente
justificáveis e podem ser esclarecidas as dúvidas quando
demandada a entidade;
– O Instituto CEM acredita
na soberania da Justiça para
garantir o pleno exercício
das atividades que vem desempenhando e confia no
cumprimento do magno contraditório e no amplo direito
de defesa, prerrogativas constitucionais que poderão suprir os questionamentos da
Instituição Ministerial. (Especial para O Hoje)
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Os municípios de Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Palmeira de Goiás e Anápolis são os maiores exportadores de soja em grão, farelo e óleo

Balança comercial goiana tem
superávit de R$ 613 mi em outubro

Vinícius Marques
Segundo dados divulgados
nesta semana pelo Ministério
da Economia, as exportações
goianas cresceram 77,82% em
outubro deste ano na comparação com o igual período de
2021. No mês passado, Goiás
registrou US$ 1, 018 bilhão
em exportações e R$ US$ 405
milhões em importações, o
crescimento deixa Goiás com
um saldo superavitário de
US$ 613 milhões.
O destaque fica com os municípios de Rio Verde, Jataí,
Itumbiara, Palmeiras de Goiás
e Anápolis que são os que
mais comercializaram mercadorias com outros países em
outubro. Os três produtos do
complexo da soja - grão, farelo

Goiás mantém o 8º lugar no ranking
nacional de exportações de 2022
e óleo - responderam pela
maioria das vendas (36,60%).
Na sequência, estão carnes
(17,38%); milho (13,41%); algodão (8,56%) e ferroligas
(6,82%), que possuem como
principais destinos China, Japão, Coreia do Sul e Holanda.
Já no que diz respeito às
importações, China, Rússia,
Estados Unidos e Alemanha
foram os principais vendedores de mercadorias para o
Estado. Os produtos mais adquiridos foram: adubos; produtos farmacêuticos; veículos
automotivos, reatores nuclea-

res, produtos químicos orgânicos e combustíveis minerais. Os principais consumidores foram os municípios
Anápolis, Catalão, Aparecida
de Goiânia e Goiânia.
"A soja respondeu, sozinha,
por 45% do faturamento goiano com exportações nos dez
primeiros meses do ano. Foram US$ 5,5 bilhões que entraram na economia do Estado, gerando emprego e desenvolvimento. Temos também outros produtos do agro
em destaque nas vendas externas, como carnes e milho,

e a tendência é que fechemos
o ano com um grande resultado nas exportações", prevê
o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.

Acumulado do ano

No acumulado do ano, a
balança comercial goiana consolidou US$ 12,174 bilhões de
exportações, o que representa
um crescimento de 52,56% em
comparação ao mesmo período do ano passado, e as importações somaram US$ 5,217
bilhões. O saldo positivo de

US$ 6,957 milhões mantém
Goiás na 8º posição nacional.
Considerando apenas o valor
das exportações, o Estado é o
9º colocado no país.
“Temos consolidado uma
curva de crescimento e com
previsão de ainda mais avanços nos próximos meses em
razão dos trabalhos que temos realizado no Governo
do Estado”, pontua o titular
da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant'Anna
Braga Filho. Para ele, os números devem ser impulsionados pela instalação de um
escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Goiânia neste mês.
(Especial para O Hoje)

BR-251

Colisão entre veículos deixa três mortos e cinco feridos
Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente entre dois carros de passeio na BR-251, na noite de sábado (5). A colisão ocorreu no
km 36 da rodovia, em trecho
próximo a cidade de Cristalina.
Segundo bombeiros da 8ª
Companhia Independente de
Cristalina, os dois veículos, um
Gol e um Astra, colidiram de
frente por volta das 22h20.
A Polícia Militar fez a segurança no trecho da BR-251,
enquanto equipes do Corpo
de Bombeiros de Goiás, do
Distrito Federal e também do
SAMU faziam a triagem e atendimento aos feridos. Três vítimas do acidente não suportaram os ferimentos e vieram a
óbito no local, outras cinco encontravam-se feridas, duas delas ainda presas às ferragens.
As equipes conseguiram desencarcerar duas pessoas que
ainda estavam presas nos destroços e as encaminharam para
a UPA de Cristalina. Os outros
três feridos vivos ficaram aos
cuidados do Samu e do CBMDF.
(Ícaro Gonçalves, especial
para O Hoje)

Corpo de Bombeiro

A colisão ocorreu no quilômetro 36 da rodovia federal BR-251, em trecho próximo à cidade de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal
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Governo sírio
bombardeia
acampamento e
mata refugiados
Ataques com misseis por tropas de Assad deixam no
mínimo nove mortos e 70 feridos em reduto rebelde Idlib
As Forças Armadas do governo da Síria bombardearam neste domingo (6) barracas que abrigavam famílias
desalojadas de redutos rebeldes da província de Idlib, no
noroeste, causando pelo menos nove mortes e ferindo
dezenas. As facções opositoras
teriam retaliado com artilharia e mísseis contra posições
do governo.
Segundo o Observatório
Sírio de Direitos Humanos,
sediado no Reino Unido, as
tropas do ditador Bashal al
Assad dispararam cerca de
30 mísseis contra áreas sob
controle dos rebeldes, inclusive o acampamento Maram.
Entre os mortos estão três
crianças e uma mulher.

A oposicionista Defesa Civil Síria, conhecida como Capacetes Brancos, também registrou nove mortos e pelo
menos 70 feridos. Imagens
do campo de refugiados mostram barracas dilaceradas e
destroços de mísseis e manchas de sangue pelo chão.
A estação de rádio pró-governo Sham FM noticiou que
o Exército sírio atacara postos
do Hayat Tahrir al-Sham, o
grupo militante mais poderoso de Idlib, ligado à Al Qaeda. Aviões de guerra sírios e
russos também teriam bombardeado as áreas.

Centenas de milhares de
mortes em 11 anos

Desencadeada em março

de 2011, a guerra civil síria
já fez centenas de milhares
de vítimas civis, desalojou a
metade da população do país
(23 milhões antes da guerra)
e destruiu amplas áreas.
No conflito, a Rússia e o
Irã estão do lado das tropas
do presidente Assad, enquanto a Turquia apoia as
forças de oposição. A província de Idlib, último reduto dos rebeldes, tem cerca
de 3 milhões de habitantes,
cerca da metade dos quais,
desalojados.
O bombardeio é a mais recente violação do cessar-fogo
de março de 2020 entre a Rússia e a Turquia, que deu fim
à ofensiva do governo da Síria
sob apoio russo na região.

Militares sírios tiveram apoio russo. Ofensiva constitui violação de cessar-fogo fechado em 2020

BUSCA DE ACORDO

EUA espera que Ucrânia
retome diálogo com Moscou
Uma reportagem do jornal
americano The Washington
Post revelou neste sábado (5)
que o governo dos Estados
Unidos estaria tentando, através de canais de comunicação
privados, convencer os líderes
ucranianos a retomarem as
negociações com a Rússia.
Segundo o jornal, a Casa
Branca tenta persuadir Kiev
a abandonar sua posição de
rejeitar conversações de paz
até que o presidente russo,
Vladimir Putin, não esteja
mais no poder.
Pessoas próximas às discussões relataram que o pedido das autoridades americanas não seria uma tentativa
de forçar a Ucrânia a voltar
á mesa de negociações. Ao
contrário, trata-se um esforço
calculado para assegurar que
Kiev continue recebendo
apoio internacional, em meio
ao questionamento em alguns
países de que o suporte dado

aos ucranianos estaria fomentando uma guerra que poderá
durar muitos anos ainda.
Segundo a reportagem, a
tentativa americana ilustra a
posição complexa da Casa
Branca em relação à Ucrânia:
ao mesmo tempo em que se
compromete publicamente a
apoiar Kiev “pelo tempo que
for necessário”, Washington
torce por uma resolução do
conflito que abalou a estabilidade econômica mundial e
gerou novos temores de uma
guerra nuclear.
De acordo com o Post, as
autoridades americanas compartilham da opinião de seus
colegas ucranianos de que
Putin não cogita levar a sério
as negociações.
Por ouro lado, eles avaliam
que a recusa do presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski,
em se envolver nas conversações gera preocupação em partes da Europa, África, e Amé-

rica Latina, regiões particularmente abaladas pelas consequências da guerra, como o
aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis.
“A fatiga em relação à
Ucrânia é algo real para alguns de nossos parceiros”,
afirmou ao Post uma das fontes anônimas da reportagem.
Até a publicação deste artigo, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca
não havia confirmado a autenticidade das informações
divulgadas pelo jornal.
Um porta-voz do Departamento de Estado, porém,
afirmou na última sextafeira que “as ações falam
mais alto do que as palavras. Se a Rússia está pronta para negociar, deve cessar os bombardeios e os
mísseis e retirar suas forças da Ucrânia”.

teorológica Mundial (OMM)
neste domingo (6). Essas informações servem como um
preâmbulo sombrio no dia da
abertura da Conferência das

Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27,
no Egito. Desde o começo da
década, a elevação do nível do
mar é de 5 milímetros por ano.

“Indisposição” do Kremlin

EXPRESSA
O aquecimento da Terra e
a elevação no nível das águas
do mar estão piorando em ritmo mais acelerado do que antes, alertou a Organização Me-

Avião ficou quase totalmente submerso

Queda de avião na
Tanzânia causa morte de
pelo menos 19 pessoas,
diz primeiro-ministro
Pelo menos 19 pessoas
morreram em um acidente aéreo na Tanzânia neste domingo (6), segundo
o primeiro-ministro do
país, Kassim Majaliwa.
Um voo comercial operado pela Precision Air caiu
na Lago Vitória, no Norte
do país. 26 passageiros
foram resgatados, segundo a companhia aérea e
autoridades locais. Havia
43 pessoas no voo. Quatro
delas eram tripulantes.
O voo havia decolado
da capital comercial da
Tanzânia, Dar es Salaam,
mas se envolveu em um
acidente quando se aproximava do aeroporto de
Bukoba e caiu no Lago
Vitória, disse a empresa.
Vídeos que circulam
nas mídias sociais feitos
por espectadores que estavam nas margens do
Lago Vitória mostraram
a aeronave submersa na
água com equipes de
emergência coordenando
os esforços de resgate de
barcos próximos.
“Estamos tentando tirar a aeronave da água.
Estamos tentando verificar se as rodas atingem

o solo debaixo d’água ou
descobrir alguma outra
maneira de empurrá-lo
para fora do lago. Neste
momento, ainda há comunicação do cockpit. Os
pilotos ainda estão em
contato conosco”, disse
Chalamila.
Falando no local neste
domingo, o comandante
geral da polícia provincial de Kagera, William
Mwampaghale, disse que
“tudo está atualmente
sob controle”.
“As operações de resgate estão em andamento, até agora resgatamos
várias pessoas e, eventualmente, garantiremos
que resgatamos todos e
removemos o avião da
água”, disse ele.
O presidente da Tanzânia usou as redes sociais para pedir calma
enquanto as equipes de
resgate trabalhavam no
local de um avião caído.
“Recebi com tristeza a
informação do acidente
do voo da Precision Air
no Lago Vitória, na região
de Kagera”, escreveu o
presidente Samoa Suluhu
no Twitter no domingo.

Atingido por enchentes,
Paquistão busca
“compensação” por
perdas e danos na COP27
A ministra de mudanças climáticas do Paquistão, Sherry Rehman, está
indo ao Egito para a cúpula climática das Nações
Unidas COP27 com um
objetivo: finalmente fazer com que o mundo se
comprometa a ajudar
países como o dela a lidar
com as crescentes “perdas e danos” causados
pelo aquecimento global.
À medida que as nações mais ricas se concentram em debater como diminuir o aumento das
temperaturas enquanto
ainda produzem a maior
parte das emissões de gases de efeito estufa, os lugares mais pobres já estão
sofrendo as consequências
de um clima mais quente

e clima mais extremo, desde o agravamento das
inundações e secas até o
calor mortal e o aumento
do nível do mar.
O Paquistão foi atingido por catástrofes climáticas consecutivas nos
últimos anos – inundações, ondas de calor e incêndios florestais — e
está lutando para encontrar o financiamento necessário para se recuperar das inundações sem
precedentes que começaram em junho, inundando um terço do país.
“Temos repetidamente
argumentado moralmente por perdas e danos em
diferentes plataformas”,
disse Rehman à Thomson
Reuters Foundation.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3103/0222- 1° Leilão e nº 3104/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 25/11/2022 até 04/12/2022, no primeiro
leilão, e de 09/12/2022 até 19/12/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP e
no escritório do leiloeiro, Sr. JOSÉ LUIZ DONIZETE DA SILVA, no endereço Rua Visconde de
Itaboraí, 433/441, Vila Azevedo, São Paulo/SP – CEP 03308-050, telefones (11) 3525-6591, (11)
96789-2037 ou (11) 99708-0465. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 17:00hs
(Site: https://www.siteleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 05/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: https://www.siteleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Viagem pelo paladar
Festival Gastronômico Sabores do Sertão em Feira de Santana oferece mentorias individuais aos participantes
Elysia Cardoso
A Princesinha do Sertão,
como é carinhosamente chamado o município de Feira de Santana, avança em mais uma fase
de preparação para o ‘Sabores
do Sertão’, um festival gastronômico que promete agitar a
cena da culinária do município.
O evento seguirá o tema
‘Conexões através da Gastronomia’, uma referência a localização de Feira Santana e
seu caráter como município
de ligação para várias regiões
da Bahia. O Festival acontecerá
entre os dias 16 de novembro
e 4 de dezembro. Serão 3 categorias para a degustação: prato
principal, lanches/petiscos e
doce/sobremesas.
Enquanto o festival não ini-

Evento seguirá o
tema ‘Conexões
através da
Gastronomia’
e será realizado
entre os dias 16
de novembro e
4 de dezembro

cia, os estabelecimentos estão
recebendo mentorias individuais ofertadas pelo Senac,
uma das instituições realizadoras do evento, junto ao Sebrae, Sindifeira de Santana,
Prefeitura de Feira de Santana
e ACEFS - Associação Comercial
e Empresarial do município.
As mentorias estão sendo
conduzidas pelo chef profissional Uelcimar Cerqueira, professor de Gastronomia do Senac e
da Universidade Estácio de Sá.
Uelcimar auxilia os participantes
no desenvolvimento dos pratos
com técnicas especializadas, harmonia dos ingredientes, composição e apresentação das receitas, além de pontos imprescindíveis como: viabilidade, sazonalidade e identidade alimentar de cada restaurante.

Profissionalismo
e regionalidade

O chef e professor comentou sobre a experiência com
o processo de mentoria: “agradeço pela oportunidade de
mais essa participação no festival, que me possibilitou muito crescimento e empoderamento da cultura alimentar
da cidade, através do contato
com os diversos tipos de estabelecimentos de alimentação; é sempre muito rico dividir ideias, conhecimentos e
vivências no aprendizado mútuo com gestores, e chefes dos
estabelecimentos (...) fico feliz
de saber que nossa culinária
e cultura alimentar está sendo
muito bem representada em
toda a sua pluralidade étnica;
marca e destaque no cenário

gastronômico da Bahia”.
Angélica Dias, Gestora do
Senac em Feira de Santana,
comentou sobre o andamento
da ação: “os participantes já
escolheram a categoria e estão
se preparando para oferecer
uma diversidade de sabores,
priorizando o uso de produtos
puramente regionais. O apoio
do Senac como Instituição de
Educação Profissional de referência nacional tem contribuído significativamente na
organização dos estabelecimentos”. “Aguardem e participem, será um grande festival”, completa.
O clima de expectativa e
preparação para o evento é
compartilhado pelos participantes. Jean Souza, empresário do Taboo Steak Bar e

um dos inscritos para o festival, afirma: “Levaremos o
melhor do nosso cardápio
com a parceria do Senac e a
consultoria do chefe Uelcimar, um dos melhores da
Bahia”.O acompanhamento
geral das etapas do Festival
poderá ser feito através do
instagram oficial do evento,
@festivalsaboresdosertao.
(Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Festival Sabores do Sertão |
Conexões através da Gastronomia
Onde: Feira de Santana, Bahia
Quando: 16 de novembro a 4
de dezembro
Instagram: @festivalsaboresdosertao.
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Coração da
Floresta Amazônica
Militante pela acessibilidade cultural, Igor Girão lança ‘Além do
Véu’ também em audiolivro com proposta de ampliar acesso
Todos os episódios do podcast seguem na íntegra no YouTube

O cotidiano da
ginástica artística

em pauta

Representantes da escola Mário Sérgio
vêm ao ‘Papo Xadrez’ falar sobre a
modalidade que encanta a todos
Guilherme de Andrade
Ocorre hoje (7) a 38ª
transmissão ao vivo do
'Papo Xadrez' com o pessoal
da escola Mário Sérgio de
ginástica artística. O fundador Mário Sérgio Borges Almeida e a ginasta Raíni Vinhal vêm aos estúdios do
jornal 'O Hoje' falar, tanto
da perspectiva do homem
quanto da mulher, sobre o
cotidiano na ginástica artística. Quer saber como entrar no mundo da ginástica
artística, quais as demandas
cotidianas da modalidade
e, também, qual é a condição desses atletas no Brasil?
Então não perca a transmissão que vai ao ar hoje
(7), às 19h, pelo canal do
YouTube 'Papo Xadrez'.
Mário Sérgio iniciou a
vida com a ginástica artística logo na infância, aos
nove anos. Atuou como
atleta por mais de dez anos
e alcançou seus 'primeiros
lugares' em competições
nacionais. Com o tempo,
Mário começou a se dedicar à ginástica, mas através
da posição de treinador.
Ele se formou em educação
física e fez cursos sobre
preparação para poder ensinar aquilo que amava.
Hoje, ele já abriu sete unidades de sua escola, em
quatro cidades diferentes,
e seus planos são crescer
e levar a ginástica artística
para todo o Brasil.
Ao lado do técnico, o
'Papo Xadrez' também recebe a atleta Raíni Vinhal.
A ginasta, apesar de jovem,
já participa de competições
nacionais e internacionais
pela escola Mário Sérgio.
Trazer a perspectiva da mulher sobre o cotidiano da
ginástica artística se faz
fundamental, visto que esse

ambiente é predominantemente feminino. Quais são
as demandas que mais pesam em seu cotidiano?
Quais seus medos e ansiedades enquanto atleta? O
dia a dia da ginasta, que
também é dançarina, você
acompanha no próximo
episódio do 'Papo Xadrez'.

Nos últimos episódios

Mário Sérgio e Raíni são
os convidados da 38ª transmissão ao vivo do 'Papo
Xadrez', mas até aqui muitos encontros já aconteceram nos estúdios do jornal
'O Hoje'. Dos bastidores do
mundo da música, com o
produtor Ivan Miyazato,
passando pelo mundo da
moda, com a estilista e influenciadora Juliana Santos, até o cotidiano de um
advogado, com Djalma Rezende: o podcast não deixa
nenhum assunto ficar de
fora. Toda semana, a equipe do 'Papo Xadrez' traz
ao seu público um novo
convidado para um batepapo ao vivo, sempre seguindo o lema ‘Boas histórias geram conhecimento’.
Na semana passada, os
apresentadores Felipe Cardoso e Ananda Leonel estiveram com o trio goiano
do Kamisa 10. Angelo, Erlon
e Pitchula, os pagodeiros
na terra do sertanejo, vieram ao podcast compartilhar a trajetória da banda,
desde os primeiros momentos em 2014 até o sucesso
nacional que vivem hoje
em dia. Entre sorrisos e gargalhadas, o grupo que nasceu no setor Itatiaia, no norte de Goiânia, cantou alguns
dos seus maiores sucessos
e, também, outros grandes
clássicos do pagode, do samba e do sertanejo brasileiro.
(Especial para O Hoje)

Quando o cearense Igor
Girão desenvolveu uma
doença neurológica que o
deixou com baixa visão e cadeirante, ele continuou a reforçar seu compromisso com
a escrita e a literatura. Militante pela acessibilidade cultural, o bibliotecário foi a
primeira pessoa do Brasil
com deficiência múltipla a
se tornar mestre em Ciência
da Informação. Agora, o profissional dá mais um passo
em sua carreira ao publicar
o livro de fantasia 'Além do
Véu', que conta com versões
física, digital e em audiobook.
O enredo de alta fantasia
e aventura acompanha Samuel, um ateu e guarda florestal na Amazônia que protege as riquezas naturais da
região. Após sua morte repentina, vira um anjo aprisionado ao corpo físico que
precisa cuidar de uma jovem
de Fortaleza. Ele obtém novos
poderes, mas não consegue
liberar armas e asas típicas
dos seres angelicais.
Nesta aventura, o protagonista vai viver temporariamente em uma pensão,
onde conhece nomes importantes para sua trajetória.
Um deles é Izac, mestiço fruto
de uma relação entre uma
criatura divina e um ser humano. Porém, esses relacionamentos são proibidos pelos
anjos, e, por isso, quem nasce
a partir da miscigenação é
colocado à margem e obrigado a encontrar meios alternativos para sobreviver.
A narrativa é uma jornada
sobre sacrifícios,
autoconhecimento
e superação. Em
muitos momentos,
Samuel tem que testar a humildade e a
sabedoria que guarda
em si, ao mesmo tempo que se adapta a
uma realidade fantástica e adversa.
Com 'Além do Véu',
Igor Girão quer incentivar outras pessoas com
deficiência a explorar as
possibilidades de criações
de mundos e sonhos. Por
isso, a obra também está
disponível gratuitamente no
Spotify. Cada episódio na plataforma de streaming de áudio é referente a um capítulo.

Igor Peixoto Torres Girão é o responsável pelo setor de leitura
acessível da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)
trado em sua área. Atualmente,
ele é o responsável pelo setor
de leitura acessível da Biblioteca Pública Estadual do Ceará
(Bece) e militante pela acessibilidade cultural no estado
cearense. Em 2018, ganhou o
prêmio Valdo Pessoa por
sua contri-

buição para a sociedade naquele ano. Jogador de RPG e
escritor do livro 'Além do Véu',
o autor defende que os conteúdos culturais devem ser
acessíveis às pessoas com diferentes condições. (Especial
para O Hoje)

Sobre o autor

Igor Peixoto Torres Girão
é formado em Biblioteconomia
e mestre em Ciência da Informação, tornando-se a primeira
pessoa do Brasil com deficiência múltipla a obter um mes-

RESUMO DE NoVELaS
t
amor sem igual
Norma pede para Fernanda
arrumar emprego para Geovani.
Leandro surpreende e diz saber
que Tobias foi o mandante da
morte de angélica. o advogado
revela a verdade e é surpreendido por Poderosa, que o desmente. Leandro acaba falando
demais e ramiro chama a segurança para detê-lo. Leandro
acusa ramiro de ter roubado o
rim de Peppe. o delegado Fonseca chega no local. Leandro
também acusa o delegado, mas
é detido. Tobias revela que ramiro está muito doente. Poderosa exige que olympia também
more na mansão.

Mar do sertão
Deodora apoia que Tertulinho use Laura para destruir
José. José se orgulha do empenho de Candoca. Labibe não
perdoa maruan. Timbó finge
passar mal, e Tereza se preocupa. Candoca descobre que
o governador mentiu para não
atender Jessilaine. Catão sugere que o Coronel invista em
mais veneno para a plantação.
Candoca se incomoda com a
maneira como Jessilaine fala
com um fazendeiro a quem
elas pede ajuda. Firmino tenta
disfarçar a preocupação quando Xaviera acusa Vanclei de
ser o culpado por seus crimes.

Cara e Coragem
Clarice tenta se explicar
para Ítalo. Danilo instrui o
comparsa de maurice no plano
para pegar a alteração da fórmula. Pat fala para moa que
irá procurar por uma prova
contra Danilo durante a festa
de Chiquinho. Clarice e Ítalo
se beijam. rebeca pede para
Fernanda não falar com Danilo
sobre a foto que encontrou
na SG. márcia questiona Enzo
sobre seus sentimentos por
Hugo. Jonathan volta para a
SG. Dona Lia conta para martha que regina obriga Dagmar
a mentir. Pat explica a Clarice
como encontrar anita.

Poliana Moça
João revela a ruth que Tânia
roubou manuscrito do seu pai.
roger sugere a Tânia ir ao encontro de otto para tentar
descobrir seus próximos passos. o pai de Poliana conversa
com ruth; renato fica com
ciúmes. otto alega que já prestou queixa na polícia contra
Tânia, mas não tem nenhuma
prova contra ela. Helô entra
na sala da ruth, a diretora remove a aliança e guarda, escondendo sobre o namoro
com renato. éric evita Poliana,
ele fica bravo porque ela não
respondeu as mensagens enquanto estava com João.

Travessia
Brisa não acredita nas desculpas de ari, mas é seduzida
por ele. ari garante a Brisa
que deseja ficar com ela. Brisa
fica emocionada com o interesse de oto. Stenio disfarça
o incômodo quando Helô adivinha que é moretti o cliente
que ele tenta esconder da delegada. Helô salva Stenio de
um assalto, e os dois acabam
se beijando. Gil tenta convencer ari a não deixar Chiara.
Isa flagra Theo conversando
ao telefone e se recusa a dizer
para irmã quem era. Dina avisa a Guerra e a Chiara que
ari levou Tonho.
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Pista de Patinação no Gelo
Como novidade para
quem aprecia diversão, o
Flamboyant Shopping recebe a Pista de Patinação no
Gelo, da Happy on Ice. a
pista de gelo tem aproximadamente 100 metros
quadrados e está instalada
no atrium. a atração é um
sucesso entre os visitantes
que gostam de aventura e
é acompanhada por monitores, que repassam algumas dicas para os aventureiros de primeira viagem.
os usuários utilizam equipamentos de proteção individual e devem seguir os
protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
segunda-feira (7). onde: av.
Dep. Jamel Cecílio, Nº 3300,
Setor Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.
Papo de segunda
Nesta segunda-feira (7),
às 22h30 os apresentadores
Fabio Porchat, Francisco
Bosco, Emicida e João Vicente do 'Papo de Segunda'
no GNT recebem o cantor
e compositor Péricles. o primeiro assunto do bate papo

Pista de Patinação no Gelo da Happy On Ice é opção para
esta segunda-feira (7) no Flamboyant Shopping Center
Mostra literária
o Itaú Cultural disponibiliza em: (livrosdeartista.itaucultural.org.br), a exposição
virtual ‘Livros de artista na
Coleção’, reunindo parte da
produção desse estilo de obra
que tem o livro como suporte.
Com curadoria de Felipe Scovino e dos Núcleos de artes
Visuais e acervo do Itaú Cultural, a mostra usa recursos

Concurso público da Polícia Civil
as inscrições do concurso
da Polícia Civil do Estado de
Goiás terminam na próxima
segunda-feira (7). São oferecidas 820 vagas para os cargos de agente de polícia de
3º classe, escrivão de polícia
de 3º classe e papiloscopista
policial de 3ª classe. a remuneração inicial é de r$
6.353,13. Para se inscrever o
candidato deve acessar o site
da banca organizadora do
certame, Instituto aoCP
(www.institutoaocp.org.br).
De acordo com o edital
006/2022, as provas para cada
cargo serão aplicadas em dias
diferentes, entre dezembro
deste ano e janeiro de 2023.

‘Balé em Foco’ apresenta números
propostos pelos pesquisadores
Depois de três meses de
imersão em pesquisas sobre
o balé e suas perspectivas
educacionais e artísticas, com
professores do Brasil e da
América Latina, as/os participantes do projeto Balé em
Foco vão compartilhar os frutos de suas criações autorais,
realizadas ao longo desse processo formativo. O evento
acontecerá no dia 12 de novembro, a partir das 18h, no
Teatro Zabriskie. O trabalho
conta com a realização do
Fundo de Arte e Cultura de
Goiás e a entrada é gratuita.
A ação também teve o apoio
da Escola do Futuro em Artes
Basileu França e Centro Cultural UFG.
Ao todo serão onze trabalhos que atravessam a performance, o mundo do trabalho, pedagogias e produção de material didático, ficções, autobiografias e pesquisas cênicas. Além destas

No mesmo dia, será lançado o livro que deu vida ao projeto:
‘Pesquisas em Balé no Brasil: panoramas sobre ensino, história e cena’
partilhas, haverá também o
lançamento do livro 'Pesquisas em Balé no Brasil: panoramas sobre ensino, história
e cena', organizado pelas
professoras Eleonora Santos
e Rousejanny Ferreira.

Sobre o projeto

‘Balé em Foco’ é um projeto de formação continuada

e partilha artística que mergulha em conexões com práticas somáticas, histórias, pedagogias e criação artística.
É formado por jovens artistas,
professores/as, pesquisadores/as e estudantes de dança
interessadas/os nas diversas
reflexões que atravessam o
balé como campo de saber.
Segundo a coordenadora

pedagógica do projeto, Profa.
Rousejanny Ferreira, que
além de ser pesquisadora
também é professora do curso de Licenciatura em Dança
do Instituto Federal de Goiás,
o projeto teve como foco as
práticas somáticas, os aspectos historiográficos e os processos culturais e de criação
artística para e pelo balé.
Rousejanny explica como foi
essa ação: “O que fizemos
foi um grande encontro entre
pesquisadores, professores
e artistas da dança que buscam o balé enquanto campo
de discussão social e artístico.
Criamos um ambiente onde
foi possível debater as pesquisas contemporâneas, os
aspectos estéticos, gramaticais, conceituais e subversivos dessa forma de expressão
cultural. Ao final, juntamos
nossos achados, nesses trabalhos que serão apresentados dia 12, no Zabriskie”.

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o eclipse lunar já está afetando
as suas decisões e mexe significativamente com os movimentos
financeiros e de trabalho em equipe. ariano, um grupo de pessoas
também está sendo afetado. avalie como deseja conduzir a sua
vida financeira e a sua vocação.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o eclipse lunar mexe diretamente com as suas decisões e
posturas. é importante avaliar
um negócio, um contrato ou
uma parceria. o céu traz exigências e você poderá sentir a
necessidade de romper com uma
pessoa ou um contrato.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o eclipse lunar deixa em destaque uma pressão psicológica
causada por um intenso trabalho.
Geminiano, esse cenário pode
afetar a sua saúde, por isso tome
cuidado! Tudo na vida tem limite.
a experiência pede sabedoria e
entendimento com documentos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o eclipse lunar está mexendo
com projetos e amizades. Canceriano, o céu pede avaliação dos
limites financeiros, principalmente
envolvendo bens materiais e bens
compartilhados. mudar e renovar
um projeto é muito positivo para
o seu desenvolvimento pessoal.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o eclipse lunar pede que você
foque no seu futuro e faça planos
a médio e longo prazo. Tudo está
sendo renovado, contudo você
pode estar enfrentando uma experiência desafiadora com uma
pessoa. Leonino, cada um tem o
seu tempo de amadurecer.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o eclipse lunar solicita que
você amplie o seu campo de visão
e esteja aberto a estudar e conhecer novos lugares e culturas.
Esse novo olhar o ajudará a construir uma mudança no seu trabalho. aliás, o seu trabalho exige
demais de você neste momento.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o eclipse lunar toca mudanças
profundas no campo financeiro,
com foco em heranças, partilhas,
aposentadoria e seguros. as exigências são altas, pois o céu pede
de você maior conscientização
do seu valor. os filhos podem
ser o foco desses movimentos.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o eclipse lunar toca profundamente a relação com uma pessoa. o relacionamento passa por
renovações profundas ou separação. Tudo deve mudar daqui
para frente. as responsabilidades
são altíssimas, porém é momento
de avaliar os passos em família.

9

CELEBRIDADES
anitta volta com tudo e
promete fazer o “maior Carnaval de todos os tempos”
anitta resolveu fazer a felicidade dos fãs após ficar um
tempo afastada das redes sociais. Em ritmo de folia, a cantora anunciou que fará seu
maior Carnaval em 2023. os
‘Ensaios da anitta’, com tema
‘Guerreiras’, já têm datas para
dois meses e sete cidades definidas. a poderosa não dorme
em serviço e os ingressos também ficarão disponíveis mais
cedo do que os fãs esperavam.
as cidades escolhidas pela
cantora são: Brasília, Curitiba,
Jurerê, recife, rio de Janeiro,
Salvador e São Paulo. Quem
quiser comprar ingressos para
a folia pode fazer a partir desta
próxima segunda-feira (7).
"Esse tema festeja e enaltece
as brasileiras poderosas do
passado e do presente. Homenagearemos as mulheres
fortes que fizeram e fazem
história, que nos inspiram e
nos levam pra frente. Nunca
fizemos um Carnaval tão grande. Eu amo! Estou muito animada", disse anitta. (Lara Nascimento, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
imersivos e interativos em
23 trabalhos de 16 artistas,
como Julio Plaza e augusto
de Campos, rosângela rennó, Brígida Baltar, Waltercio
Caldas, aline motta, Nuno
ramos, marilá Dardot e artur
Barrio – este, autor de ‘Caderno livro e uma extensão
no tempo’, que deram início
a esta coleção, em 1999.
onde: livrosdeartista.itaucultural.org.br.

será a chamada expressão
“Jogar a Corda”que consiste
em um cordão de ajuda e
ascensão social criado por
aqueles que, como Péricles,
vieram de uma origem humilde e usaram sua fama
como ferramenta para honrar quem sempre apoiou e
esteve ao lado. Quando: segunda-feira (7). onde: Canal
GNT. Horário: 22h30.

n

Bruna Marquezine e Xolo
Maridueña assistem partida de futebol ao lado de
astro internacional
Bruna marquezine e Xolo
maridueña curtiram a final
da mLS Cup, a liga americana
de futebol, neste sábado (5).
os dois - que viajaram juntos
pra Bélgica - assistiram a
partida entre Los angeles
Football Club e Philadelphia
union em Los angeles, mas
o que chamou atenção foi a
companhia deles no estádio.
Em um vídeo postado pelo
produtor Brandon Guzman,
os atores de ‘Bezouro azul’
conferem a partida ao lado
de Hailey e Justin Bieber. Todos curtiram o jogo vestidos
com a camisa do LaFC. Em
outro story do produtor, Xolo
aparece comemorando e
dançando na arquibancada.
Enquanto isso, Bruna marquezine se diverte, rindo da
performance do ator. Hailey
e Justin estavam mais contidos: enquanto a modelo assistia sentada, o cantor conversava com um amigo durante a partida. (Laís Fernandes, Purepeople)

Maiara e Maraisa comovem a
web com texto sobre 1 ano da
morte de Marília Mendonça
Maiara e Maraisa desabafaram sobre o primeiro ano
da morte de Marília Mendonça. No
dia 5 de novembro
de 2021, o avião
que a Rainha da
Sofrência estava
caiu em Minas Gerais e a cantora de 26 anos
morreu no local. Após
uma declaração emocionante da mãe da artista,
Dona Ruth, no ‘É De Casa’,
as gêmeas postaram uma
foto com a amiga, acompanhada de uma legenda
cheia de saudade. "A gente
escreve e apaga, pensa,
lembra, e diz: Vamos fazer
dessa vez um texto super
bem humorado, a cara
dela. Mas se ela ler e for
muito brega ela vai rir de
nós", dizia o começo da
declaração, postado no

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o eclipse lunar traz mudanças
profundas para o trabalho ou para
a composição da sua rotina. a
saúde pede reparos e cuidados.
o seu maior desafio é interagir
com as pessoas do seu convívio.
Busque trabalhar a autoestima.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o eclipse lunar toca diretamente o seu bem-estar e os seus
talentos. Você é convidado a focar
em seus projetos e, para isso,
será preciso promover o autodesenvolvimento e priorizar as suas
necessidades pessoais. Foque no
financeiro e administrativo.

perfil das duas cantoras.
Elas lembraram o jeito
amigo de Marília e tudo
o que viveram juntas até
o sucesso: "Ela fiscalizava
tudo, na verdade ela foi
nosso primeiro fã-clube,
nos acompanhava quando as coisas que conquistamos hoje, pareciam impossíveis de se conquistar.
A gente repartiu o pão, o
lápis, o sofá, o palco, a
capa da revista que ela
sempre sonhou, o topo e
chão". (Laís Fernandes,
Purepeople)

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o eclipse lunar exige de você
uma nova postura e uma nova
conduta em sua vida. a família
passa por mudanças significativas, podendo mexer com mudança de residência ou nas relações familiares. Tudo isso compõe
uma nova trajetória em família.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o eclipse lunar pede mudanças na sua forma de se comunicar
com as pessoas do seu convívio.
a experiência pode acentuar cortes e afastamentos de pessoas.
Tudo isso mexe demais com você
e pede habilidades para interagir
com pessoas e situações.
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Essência

A beleza de pertencer
Hugo Toni

Tiago Iorc
apresenta álbum
inédito ‘Daramô’,
disco autoral que
faz do mergulho
no afeto o seu
trabalho mais
brasileiro até
então
Elysia Cardoso
Um dos maiores nomes da
nova geração da música brasileira está de volta com um
projeto inédito. Tiago Iorc
seu novo álbum autoral, 'Daramô'. Produzido na Bahia, o
projeto de 10 faixas traz como
inspiração um mergulho na
brasilidade e na vontade de
troca. O projeto é um lançamento Som Livre e estará disponível em todas as plataformas de áudio.
Para coroar a volta de Tiago, 'Saudade Boa' foi eleita a
música de trabalho e chega
com um videoclipe. “Posso
dizer que ‘saudade boa’ é
uma das minhas favoritas. É
uma composição minha e da
Duda (Rodrigues) e aconteceu
quando ela estava indo fazer
uma viagem. Nasceu de improviso, ao tentar descrever
a sensação boa da saudade,
a saudade que faz carinho e
enche o peito. É a faixa que
melhor sintetiza a sonoridade e a energia do álbum”,
declara o músico.
'Daramô', nome escolhido
para o projeto, faz referência
à vontade de estar mais aberto
para a troca. No último ano,

Para coroar a volta de Tiago Iorc, a faixa ‘Saudade Boa’ foi eleita a música de trabalho e chega com um videoclipe no YouTube
o músico mergulhou em um
processo criativo ao se conectar com novas sonoridades,
cenários e culturas. Para a
composição do novo álbum,
o cantor e compositor encontrou inspiração nos sons da
natureza em meio a belas paisagens tropicais e plantações
de cacau, mais especificamente no litoral da Bahia, passando por destinos como Salvador, Caraíva e Itacaré.
Segundo Tiago, essa conexão com pessoas e lugares foi
fundamental para encontrar
a brasilidade na sonoridade
do álbum: “O afeto é um dos
maiores tesouros do Brasil e
essa força me inspira muito.
É o fio condutor da vida. O
amor costura tudo”, explica.

Duda Rodrigues, companheira de Tiago, também foi
uma peça-chave nesse processo de conexão. A escritora
assina ao lado do músico 6
das 10 composições do álbum.
Eu e minha companheira,
Duda, passamos muito tempo
juntos nesse período, momento em que ela se descobriu
compositora. Escrevemos
muita coisa em parceria e o
álbum reflete bastante dessa
troca”, conta Tiago.
A produção musical do álbum é assinada por Paul
Ralphes e a faixa 'papinho'
ganha também produção adicional da dupla Lux & Tróia.
O projeto ainda conta com
os músicos Matheus Asato,
Isaias Elpes, Jeremy Gustin e

Lux no time. “Posso dizer que
esse álbum tem a escalação
de músicos dos meus sonhos.
São os músicos que mais me
conectei criativamente até
hoje, e que se tornaram amigos muito queridos. Transformamos uma casa na Bahia
em um estúdio e convivemos
juntos por 10 dias. Essa convivência nos permitiu sintonizar uns com os outros, e
fez toda a diferença para encontrar o caminho sonoro do
álbum”, diz Tiago. A produção e direção executiva é de
Carlos Taran.

Participação especial

A participação especial fica
por conta das Ganhadeiras
de Itapuã na faixa 'Que Can-

saço é não Amar'. Formado
por senhoras, crianças e músicos locais, o grupo nasceu
da vontade coletiva de resgatar, valorizar e fortalecer a
riqueza da identidade cultural
do bairro de Itapuã, em Salvador, na Bahia, com base na
lembrança das tradições e festejos que marcaram a história
desta antiga vila de pescadores. “É uma honra ter conhecido de perto e poder trazer
para o álbum este projeto lindíssimo das ‘Ganhadeiras de
Itapuã’, que celebra a força
ancestral dessas mulheres que
ganhavam a vida como lavadeiras na Bahia, e que carrega
ainda mulheres originárias
desse movimento”, conta Tiago. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREia
Pantera Negra: Wakanda
Para Sempre (Black Panther:
Wakanda Forever, 2022, Eua).
Duração: 2h 42min. Direção:
ryan Coogler. Elenco: Kamaru
usman, richard Schiff, Letitia
Wright. Gênero: ação, aventura, fantasia. após a morte
do ator de T'Challa o foco de
Wakanda Para Sempre são os
personagens em volta do Pantera Negra. rainha ramonda,
Shuri, m'Baku, okoye e as
Dora milage lutam para proteger a nação fragilizada de
outros países após a morte
de T'Challa. Cinemark Flamboyant: 18h, 18h30, 19h,
19h30, 20h, 20h30, 21h25,
21h55, 22h25, 22h55. Cinemark Passeio das Águas: 18h,
18h30, 19h, 19h30, 20h,
21h25, 21h55, 22h25, 22h55.
Cineflix aparecida: 18h, 18h05,
18h20, 21h15, 21h20, 21h35.
Cineflix Buriti: 18h20, 19h10,
20h, 20h50.
EM CaRTaZ
Convite Maldito (The Invitation, 2022, Eua). Duração: 1h
46min. Direção: Jessica m.
Thompson. Elenco: Nathalie
Emmanuel, Thomas Doherty,
Stephanie Corneliussen. Gênero: Terror, suspense. após
a morte de sua mãe, Evie descobre um primo distante. Depois de entrar em contato
com ele, ele a convida para
um casamento luxuoso no interior da Inglaterra para que
ela possa conhecer sua nova
família. Ela rapidamente se
vê mergulhada em uma luta
infernal por sua sobrevivência
enquanto descobre os segredos sombrios da história de
sua família. Cinemark Flamboyant: 17h30, 21h. Cinemark

da África nos séculos XVII e
XIX. Kinoplex Goiânia: 21h15.
Adaptação do livro homônimo,
‘Lilo, Lilo, Crocodilo’ acompanha
as aventuras do crocodilo Lyle
que mora em uma casa
vitoriana em
Nova Iorque

Passeio das Águas: 22h10. Kinoplex Goiânia: 16h10. Cineflix
aparecida: 21h35.
Lilo, Lilo, Crocodilo (Lyle, Lyle,
Crocodile, 2022, Eua). Duração:
1h 47min. Direção: Will Speck,
Josh Gordon. Elenco: Shawn
mendes, Constance Wu, Scoot
mcNairy. Gênero: Família, musical, aventura, comédia. adaptação do livro homônimo, o filme acompanha as aventuras
do crocodilo Lyle que mora em
uma casa vitoriana em Nova
Iorque com a família Primm e
vive altas aventuras na cidade
grande. Cinemark Flamboyant:
13h10, 14h, 14h05, 16h30,
19h10, 19h50. Cinemark Passeio das Águas: 14h, 15h, 16h,
16h30, 19h30. Kinoplex Goiânia:
16h25, 18h40. Cineflix aparecida: 14h50, 17h05, 19h20.
A Luz do Demônio (Prey For
The Devil, 2022, Eua). Duração:
1h 33min. Direção: Daniel
Stamm. Elenco: Jacqueline
Byers, Virginia madsen, Colin
Salmon. Gênero: Terror, suspense. as ocorrências de possessão demoníaca aumentaram. Para ajudar a combater
o crescente números de casos,
a Igreja decidiu abrir uma escola voltada a treinar padres

aptos para praticar exorcismos. Cinemark Flamboyant:
13h30, 14h, 14h45, 15h, 15h50,
16h15, 17h, 18h, 18h40, 19h15,
20h20, 20h50, 21h30. Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h, 14h45, 14h55,
15h50, 16h15, 17h, 17h10, 18h,
19h15, 19h20, 20h30, 21h30,
21h40. Kinoplex Goiânia: 19h,
21h. Cineflix aparecida: 14h40,
16h50, 19h, 19h20, 21h10.
One Piece Film: Red (one Piece
Film: red, 2022, Japão). Duração: 1h 55min. Direção: Goro
Taniguchi. Elenco: Kaori Nazuka,
mayumi Tanaka, Kaori Nazuka.
Gênero: animação, aventura,
comédia. uta - a cantora mais
amada do mundo. Sua voz,
com a qual ela canta enquanto
esconde sua verdadeira identidade, foi descrita como "de
outro mundo". Ela aparecerá
em público pela primeira vez
em um show ao vivo. Cinemark
Flamboyant: 14h40, 15h40,
18h20. Cinemark Passeio das
Águas: 13h, 15h40, 16h50,
18h20. Kinoplex Goiânia: 16h30,
18h30, 21h10. Cineflix aparecida: 15h40, 17h, 19h30.
Adão Negro (Black adam,
2022, Eua). Duração: Black
adam. Direção: Jaume Collet-

Serra. 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

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.

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2022

AnO 18 - nº 5.838 n

17

Negócios
Avanço da
vacinação, controle
da pandemia
e retorno à vida
“normal” foram
acompanhados por
longo ciclo de alta
na taxa de juros

Aumento de preços é principal entrave
para micro e pequenas empresas
Contratação de funcionários, burocracia e alta carga tributária são os principais desafios
apontados pelos
empresários. 40%
tiveram que fazer
cortes no orçamento do negócio
Luan Monteiro
Os últimos anos foram desafiadores para os micro e pequenos empreendedores brasileiros. O avanço da vacinação,
o controle da pandemia e o retorno à vida “normal” foram
acompanhados pela alta dos
preços e por um longo ciclo de
alta na taxa básica de juros.
As consequências desse processo já são percebidas: de
acordo com os micro e pequenos empresários de todas as
capitais do País, o aumento dos
preços e do custo da matériaprima (38%) é o principal desafio para o crescimento da
empresa no mercado. É o que
aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
em parceria com o Sebrae.
De acordo com a pesquisa,
outros desafios apontados são:
alto custo para contratar funcionários (32%), excesso de burocracia (25%) e alta carga tributária sobre as vendas (23%).
Abordando especificamente problemas ligados à gestão
da empresa, 8 em cada 10
empresários (79%) relataram
enfrentar alguma dificuldade,
sendo a principal delas a alta
concorrência (23%), seguida
da falta de dinheiro para fazer
novos investimentos (22%), a
captação de novos clientes
(19%) e a falta de capital de
giro (19%).
O presidente da CNDL, José
César da Costa, destaca o impacto do custo Brasil no desenvolvimento das empresas
e na economia do País. “Não
é à toa que, das quatro principais políticas públicas sugeridas pelos empresários entrevistados para auxiliar o pequeno e o microempresário
em seus negócios, três sejam
relacionadas ao “custo Brasil”:
a redução da burocracia no

tos meses no vermelho, 22%
tiveram que diminuir o mix
de produtos e/ou serviços
vendidos, sobretudo no comércio (28%), 14% possuem
dívidas em atraso e 10% estão negativadas.

46% das empresas investem
em divulgação para vender

pagamento de impostos (48%),
a redução da carga tributária
de novas empresas (42%) e a
flexibilização das leis trabalhistas (32%). Apesar de termos tido alguns avanços, ainda é muito caro e burocrático
manter uma empresa no País”,
afirma Costa.

4 em cada 10 empresários
tiveram que fazer cortes
no orçamento

Diante dos desafios, 5 em
cada 10 micro e pequenos empresários (55%) estão investindo em melhorias para aumentar as vendas, principalmente a propaganda em

meios digitais (28%) e o aumento do mix de produtos e
serviços ofertado (18%). Por
outro lado, quase metade
(45%) não está investindo visando o aumento das vendas.
Olhando retrospectivamente para o 1º semestre de 2022,
6 em cada 10 empresários
(58%) afirmaram ter aumentado as vendas. Outros 39% fizeram reserva financeira e 32%
conseguiram aumentar o tamanho do negócio.
A pesquisa aponta ainda
que 4 em cada 10 micro e
pequenos empresários (41%)
tiveram que fazer cortes no
orçamento, 25% ficaram mui-

No mundo pós-pandemia,
os canais digitais se mostraram
indispensáveis aos pequenos
e microempresários. Prova disso é que 8 em cada 10 empresários (77%) utilizam o WhatsApp para se comunicar com
seus clientes e 5 em cada 10
(55%) mantêm perfil em redes
sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, entre outras.
A utilização dessas redes
está muito à frente de outros
canais como telemarketing
(11%), site (10%), e-mail
marketing (10%), venda direta porta em porta (8%) ou
eventos (8%).
Outra evidência dessa relevância é que as empresas
estão investindo mais em canais on-line de divulgação
(34%) do que em canais offline
(23%). Entre os canais online, 20% utilizam anúncios
pagos nos Facebook/Instagram
e 10% anúncios pagos no Google. Já nos canais offline, 17%
fazem panfletagem e 6% usam

carros de som. O investimento
médio mensal em divulgação
de produtos e serviços das
empresas é de R$ 763. Cabe
ressaltar, no entanto, que pouco mais da metade (54%) não
investe em nenhuma forma
de divulgação.
“O acesso à internet e às
redes sociais é um meio poderoso e acessível de comunicação e captação de clientes, que
antes se limitava aos canais
tradicionais, menos acessíveis,
como anúncios em TVs, rádios
e revistas. Além disso, há uma
gama de aplicativos que permitem a produção de conteúdo
– imagens, vídeos, anúncios –
a baixo custo ou até gratuitamente, basta um smartphone
com acesso à internet”, destaca
o presidente da CNDL.
A pesquisa aponta que os
empresários têm usado tanto
canais de vendas on-line (80%)
como offline (73%). Vale destacar que o uso de canais online é mais presente no setor
de serviços (84%), enquanto o
de canais offline no setor de
comércio varejista (79%).
Os principais aliados online
são o WhatsApp (66%), seguido
das redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube
(54%). As lojas/escritórios físicos
são o principal meio offline
(63%). (Especial para O Hoje)

