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PratiCidade e Perigo

Cartão por aproximação pede cuidado
Cartões de crédito e débito mais atuais oferecem a opção de pagamento
por aproximação, o que acaba por agilizar e facilitar o pagamento.
Essa comodidade tem despertado o interesse de golpistas. Negócios 17
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Rogério Cruz pede
afastamento para
poder fazer viagem
Política 2

Indústria derrapa em
Goiás com perdas de
6,2% desde dezembro

Setor recua 0,6% em setembro na comparação com ano de 2021
Arrastada pelo tombo na produção de veículos,
adubos e fertilizantes, a indústria goiana voltou
ao vermelho em setembro, com recuo de 0,6%
em relação ao mesmo mês do ano passado. Na
comparação com agosto, a produção industrial

Raquel PadoveSe

sofreu baixa de 2,9% no pior resultado desde
janeiro, quando o setor havia desabado 6%
frente a dezembro. O baixo dinamismo da indústria goiana está refletido na série mais recente
de dados apresentados pelo IBGE. Econômica 4

as novas tecnologias
desenvolvidas para a Copa
no qatar e o seu impacto
Opinião 3

Acusados são
ouvidos no júri
do caso Valério
O 2º dia de julgamento dos réus
do caso Valério Luiz ocorreu nesta
terça-feira. A intenção era ouvir o
depoimento de todos os réus e
testemunhas. Maurício Sampaio
e mais quatro acusados são julgados por júri popular, em Goiânia,
que começou na segunda-feira.
No primeiro dia, foram ouvidas
cinco testemunhas de acusação
durante nove horas. Cidades 11

Desembolso do
crédito rural é
de R$ 148 bilhões

Obras de CMEIs paradas causam transtornos

Goiânia tem 107 obras de Centros Municipais de Educação Infantil e escolas, das quais 80 foram canceladas e quatro estão paradas. As construções feitas com recursos do FNDE se desgastam com as ações do
tempo e de vândalos. Em Goiás, 70 obras de Cmeis estão paralisadas e 331 foram abandonadas. Cidades 9

Vereadores dão
sinais de pressão
em Rogério Cruz

Vitória Coimbra

Calil diz que relação
de Caiado com Lula
será só “profissional”

Política 5

A queda de braço entre vereadores e Rogério Cruz ganhou novos
contornos com a viagem do prefeito a Israel. Cruz decidirá se demite Valéria Pettersen. Política 6

Sonhando
com Sul-Americana,
Goiás encara o Flu

Fora de casa, o time comandado
pelo técnico Jair Ventura enfrenta o Fluminense e tenta
vencer para se garantir no torneio internacional. Esportes 7

O desembolso do crédito rural somou R$ 148,25 bilhões na safra
2022/23, até outubro, aumento de
22% em relação a igual período
em 2021. Os financiamentos de
custeio tiveram aplicação de R$
98,29 bilhões. Já os investimentos,
a comercialização e a industrialização registraram queda comparado ao ano passado. Cidades 10

Leia nas CoLunas
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Xadrez: Rogério Cruz joga des-

gastes da saúde de Goiânia no
colo de Ronaldo Caiado
Política 2

Esplanada: Os 22 ministérios

da Era Jair Bolsonaro devem
passar para 31 em janeiro

Sorriso e graça em cena, dedicação e
foco nos bastidores da ginástica artística
Essência 13

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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Jurídica: 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal valida delação contra juiz aposentado
Cidades 10
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Cruz joga desgastes da saúde
de Goiânia no colo de Caiado

Sabrina Garcez, relatora da matéria em 2021, exigiu revisões

Vereadora cobra
da prefeitura
correções no
Código Tributário
Na última semana, a vereadora Sabrina Garcez (Republicanos) cobrou da Prefeitura de Goiânia o envio imediato do projeto de reforma do novo Código Tributário
Municipal (CTM) à Câmara Municipal, para que os vereadores possam implementar correções no IPTU do próximo
ano. De acordo com Sabrina, que foi relatora do novo
CMT e fez compromisso pela revisão da legislação, a população não vai permitir que a Câmara e a Prefeitura
não façam as revisões necessárias. Ela defende a correção
de distorções no IPTU.
“Avançamos muito na promoção da justiça fiscal, para
que quem tem mais pague mais e quem tem menos
pague menos, porém injustiças e distorções foram cometidas e nós obtivemos o compromisso do prefeito Rogério
Cruz de que seria realizada a reforma”, observou.
“Como relatora, eu reivindiquei que, assim que o novo
Código entrasse em vigor, nós iríamos realizar as correções
que se fizessem necessárias, para o benefício da população”,
enfatizou a vereadora.
Segundo Sabrina, os aumentos acima dos 45% estabelecidos no IPTU já estão sendo avaliados e corrigidos individualmente. Mas a reforma precisa ser encaminhada
urgentemente para garantir que, no ano que vem, o IPTU
seja corrigido apenas pela inflação, que é uma obrigação
constitucional, e permitir uma revisão geral de todas as
distorções que surgiram depois que a lei entrou em vigor.
(Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

Uma das áreas mais sensíveis para os governantes da vez, seja prefeitura, governo estadual ou federal, é o atendimento em saúde.
Qualquer falha no sistema reflete diretamente
na população que mais necessita do poder público: a base da pirâmide social. Quando se
trata de uma capital como Goiânia, a falha na
prestação desse serviço recai diretamente na
rede estadual. Foi isto que o deputado federal,
médico Zacharias Calil (União Brasil), quis dizer
ao governador Ronaldo Caiado na reunião com
a bancada federal na segunda-feira (7). Calil
aproveitou a reunião para criticar o atendimento
na prestação de serviço em saúde, notadamente
na área de pediatria da Prefeitura de Goiânia.
Ao expor a situação, Calil trouxe a público mais
uma falha na gestão do prefeito Rogério Cruz
(Republicanos) que, por consequência, caiu na
conta do governador Ronaldo Caiado (UB). O
resultado dessa precariedade na saúde pública
da Capital reflete diretamente no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), do
qual Calil alertou. A unidade tem excelência em
serviço de pediatria, mas, com a superlotação,
fica difícil médicos atenderem tanta gente. A demora provoca
irritação nos
usuários do
serviço público que passa
a criticar o
governador
e não o prefeito Rogério Cruz.

Policarpo estrategista

Ao pedir à Câmara de Vereadores licença para
se ausentar da Prefeitura de Goiânia a partir de
quinta-feira (10) até o dia 18 deste mês, o prefeito
Rogério Cruz (Republicanos), além do mimo ao
presidente do Legislativo municipal, Romário Policarpo, também baixou a fervura na sua gestão.
Policarpo tem o controle quase absoluto dos vereadores e terá tempo para costurar uma base
política sólida para Cruz.

xadrez@ohoje.com.br

Almoço com a Alego

Depois de prosa com os deputados federais de Goiás na segunda-feira (7), Ronaldo Caiado tem almoço com os deputados estaduais nesta quarta-feira (9). No
cardápio político, projetos que serão enviados para serem aprovados nesta legislatura e, claro, a presidência da Mesa
Diretora da Alego.

Lula no sufoco

Para manter o mínimo do que foi vendido
ao eleitorado como promessas de governança, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz a
maior ginástica política em busca de recursos
orçamentários. Sua prioridade com os gastos
sociais, além de inúmeras obras paradas e
filas a perder de vista no SUS, terão que ser
iniciadas logo no início do mandato. Caso
contrário, haverá barulho nas ruas.

Aceno à patuléia

Entre as promessas de Lula estão o
aumento do salário mínimo acima da
inflação, acabar com as filas no SUS,
isenção do IR até R$ 5 mil, entre outros
acenos. O problema é que precisa furar
o teto de gastos gerando um déficit entre
R$ 200 e R$ 300 bilhões, sem contar a
reação do mercado.

Fé e política

A Câmara Federal aprovou o projeto
relatado pelo deputado do DF, Júlio César
(Republicanos), que reconhece o cristianismo como manifestação cultural. De
acordo com o IBGE, 86,6% dos brasileiros
se declaravam cristãos. A proposta, de
autoria dos deputados Vinicius Carvalho
e Maria Rosas (Republicanos-SP), agora
segue para o Senado.

Refis de Aparecida

Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano
abre oportunidade para quem tem dívidas
com a prefeitura ou está inadimplente
quitar pendências por meio do programa
de Recuperação Fiscal (Refis). O pagamento
pode ser à vista ou parcelado de ITU, IPTU,
ISS, ITBI e outros. O prazo final é só até o
dia 18 deste mês. (Especial para O Hoje)

Rogério Cruz oﬁcializa pedido de
afastamento à Câmara Municipal
Jucimar de Sousa/Mais Goiás

Com a viagem do prefeito, quem
assume o comando da capital é o
presidente do Legislativo, Romário
Policarpo, 1º na linha sucessória
Felipe Cardoso
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) oficializou, na manhã da última
terça-feira (8), o pedido de
afastamento temporário de
suas atividades como gestor
da Capital. O documento, antes
previsto para chegar na segunda-feira (7), só foi despachado pela Casa Civil na terça.
Conforme antecipado pelo O
HOJE, o afastamento será de
nove dias e não de seis como
anunciado anteriormente pela
imprensa local.
Rogério se ausentará do
Paço para uma viagem de caráter pessoal. Irá a Israel onde
participará de um evento religioso. A licença tem vigência
entre os dias 10 a 18 de novembro. A viagem, vale lembrar, não trará despesas aos
cofres públicos, haja vista que
não possui relação com a administração municipal.
Nesta quarta-feira (9), os
vereadores devem apreciar o
pedido em votação simples no
Plenário. A sessão tem previsão
de início às 9h. A partir do
afastamento do prefeito, quem
assume o comando da capital
é o presidente da Câmara, pri-

meiro na linha sucessória, Romário Policarpo (Patriota).
Recentemente, ambos os
políticos estiveram juntos na
prefeitura. Na ocasião, foi registrado um vídeo, divulgado
nas redes sociais do prefeito,
em que ressaltam a parceria
entre as lideranças.
“Estou aqui com o vereador
Romário Policarpo e temos
uma novidade para você. Hoje
Goiânia merece uma atenção
especial. Por isso estamos aqui
juntos para dizer a todos vocês
goianienses e amigos, meus e
do Policarpo, que sempre estaremos juntos para cuidar
da nossa cidade”, disse o prefeito que, em seguida, passou
a palavra ao vereador.
Policarpo, por sua vez, endossou: “Quero dizer a vocês
que estaremos juntos nessa
empreitada e em qualquer
lugar que o senhor desejar
que eu esteja. Estou aqui para
servir a prefeitura de Goiânia
como servidor público efetivo.
Confio na sua gestão e estaremos juntos até o final para
que Goiânia tenha a melhor
gestão possível. Eu confio e
acredito que o prefeito Rogério Cruz fará a melhor gestão
da história da nossa cidade.

A licença do prefeito
Rogério Cruz tem
vigência entre os
dias 10 a 18 de
novembro

Conte conosco”.
Conforme já mostrado pela
reportagem do O HOJE, apesar
das duras críticas à gestão por
parte de alguns parlamentares
da Câmara, paira no ar uma
espécie de “última esperança”
entre os vereadores. O motivo
para isso passa pela ‘limpeza’
promovida pelo prefeito nos
quadros da administração.
Acontece que a exoneração
em massa promovida há pouco
mais de duas semanas, trouxe
a oportunidade não apenas de

atender as reivindicações daqueles que compõem a Casa
de Leis, mas de promover outras mudanças. Enquanto não
finaliza o processo de recondução aos cargos, muitos nutrem expectativas positivas em
relação às indicações que estão
por vir. Os vereadores também
trabalham por uma posição
mais ativa no processo de escolha desses nomes. Esperam,
inclusive, que tudo seja resolvido com o retorno de Rogério
Cruz. (Especial para O Hoje)
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As novas tecnologias
desenvolvidas para a Copa
no Qatar e o seu impacto
Raquel Padovese
A menos de 15 dias do início da Copa do Mundo
no Qatar, um dos principais destaques ligados ao
tema é o investimento em inovação pensado especialmente para o evento e como as novas tecnologias podem impactar o maior acontecimento esportivo do mundo (e se o hexa vem, claro!). De
modo geral, o país é considerado um dos mais
ricos do mundo, com um PIB de destaque, que alcançou a marca de US$ 179,57 bilhões de dólares,
em 2021, de acordo com dados do Banco Mundial.
Somente este fato isolado indica a sua relevância
no que diz respeito ao potencial econômico e de
desenvolvimento, levando em consideração que o
mundo estava em plena pandemia no ano citado.
Com uma economia predominantemente vinda
da indústria petrolífera, do gás natural, bem
como da exportação destes produtos, a alta demanda e o retorno financeiro são demasiadamente
expressivos no país. Dito isto, o Qatar demonstra,
há algum tempo, um ímpeto para desenvolver-se
em outras áreas e expandir ainda mais suas capacidades, para isto, busca recursos e potenciais
novidades que o destaquem dos demais.
Neste sentido, a Copa do Mundo de 2022 torna-se um cenário perfeito para este objetivo, uma
vez que volta os olhares do mundo todo para o
país, transformando-o em uma importante vitrine
para as inovações e para o desenvolvimento da
região. Confira abaixo as tecnologias desenvolvidas
para proporcionar às equipes de futebol e aos
torcedores as melhores condições para aproveitar
o evento, algumas delas foram bem ousadas!
Um dos principais tópicos abordados pelo
país para a Copa do Mundo é a busca pelo baixo
impacto ambiental a partir da aplicação tecnológica. Designado à abertura e à final do campeonato, o Estádio Lusail, com capacidade para 80
mil pessoas, contará com um sistema de refrigeração sustentável para manter a
temperatura ambiente em 21 graus,
conforme anunciou o comitê do
evento. Por ser um país de clima
bastante quente, oferecer conforto
climático aos espectadores e equipes
é um ponto de bastante relevância.
Para tanto, conforme divulgado
em entrevista de Abdul Ghani, desenvolvedor da tecnologia, no Portal
Terra, a climatização dos estádios é
alimentada por painéis solares e possuem isolamento térmico e sensores
para utilizar a dose certa de energia
em cada área, sem cometer excessos.
Esse é um exemplo muito claro
de como a otimização de recursos
é cada vez mais importante para os consumidores, a ponto deste tema ser prioridade nos investimentos do país sede (espero que você aí
não seja uma das empresas que ainda mantém
um data center próprio, cheio de recursos ociosos…). Essa é a prova de que é possível aplicar
sustentabilidade pensando em diminuir o impacto ambiental, mesmo com pequenos passos.
Além disto, o estádio será transformado em um
espaço comunitário para escolas, empresas, hospitais, entre outros fins, após o término da Copa.
Outro importante destaque está relacionado
às chamadas “Cidades Inteligentes”, constituídas
por uma série de soluções inovadoras conhecidas
como Qatar Innovations Centre, que utilizam Internet das Coisas (IoT) para construir toda sua interconexão, o que facilita a vida dos visitantes que
poderão planejar suas rotas com informações em
tempo real sobre tráfego, táxis, sistema de transporte
e, até mesmo, entradas e saídas do local. Esta interconexão é um importante exemplo de aplicação
da Internet das Coisas para a vida real.
É fundamental entender que, para entregar
essa solução de cidade inteligente de forma efetiva, é preciso: 1. informações digitalizadas e
disponíveis de forma estruturada; 2. conexão
com a internet; 3. aplicativos que garantam
uma boa experiência para o usuário; 4. integração
entre sistemas que permitam análise de dados
e disponibilidade. Nada diferente da experiência
que deveríamos oferecer para um cliente em
uma loja de roupas, para o produtor rural com
uma produção extensa e/ou diversa, ou mesmo
para uma empresa de logística que interage
com vários fabricantes e vários distribuidores.
A utilização de lâmpadas de LED nos estádios
também é uma novidade relevante no que se
refere à união tecnológica e sustentável. Este
modelo de iluminação é extremamente eficiente
em sua proposta de iluminar, além de não ser
tóxica e contar com uma vida útil elevada. Uma
iniciativa simples e que aplica conceitos de ESG
tão discutidos atualmente.

Para fechar, a aplicação de “smart wi-fis”
oferecerá sombra e carregamento de dispositivos
a partir da turbina eólica de sombreamento
“ElPalm”. A ferramenta permite gerar eletricidade por meio de painéis solares e painéis fotovoltaicos bifaciais. O resultado é que as pessoas
podem se sentar sob a sombra e carregar o telefone rapidamente através do USB ou até mesmo
sem fio, além de usá-lo como ponto de acesso
Wi-Fi. Incrível, não é?
O 5G chegou para oferecer altas velocidades
de dados, latência ultrabaixa, mais confiabilidade,
capacidade de uso massivo, maior disponibilidade e uma experiência uniforme e para mais
usuários. Além disso, o maior desempenho e a
eficiência aprimorada capacitam novas experiências de usuário e conectam novos setores.
Desta forma, o novo modelo impacta diretamente os espectadores, que poderão compartilhar
vivências de forma instantânea. Tudo isso oferece
uma sensação ainda maior de imersão na experiência vivida.
Para quem for assistir ao evento aqui do
outro lado do mundo, vale a pena acompanhar
o desempenho massivo dessa tecnologia e nos
prepararmos para dar experiências ainda melhores para nossos consumidores agora que
também temos acesso a ela.
Vale lembrar que a velocidade adicional do
5G com relação ao 4G será também um impulsionador para a adoção da nuvem, que pode
tornar sua empresa cada vez mais eficiente.
A latência ultrabaixa garante que as companhias não tenham que esperar muito para
acessar os dados armazenados em Cloud ou
mesmo para realizar operações em um software
baseado na nuvem. Pelo contrário, a troca de
informações acontece quase que instantaneamente entre os sistemas, ampliando o leque de
possibilidades aos profissionais que participarão
do evento (e para nós que a temos
por aqui também!).
Desde 2009, o Qatar trabalha
para criar espaços sustentáveis,
como, por exemplo, a construção
de edifícios verdes com processos
de design e construção pensados
para promover ao mundo o conceito
de sustentabilidade, bem como para
oferecer economia de energia, melhor refrigeração e uso dos recursos.
Tudo isso feito com base em planejamento, testes de possibilidades e
descobertas de meios funcionais.
A partir disto, a tecnologia também oferece diversas soluções para
auxiliar a sociedade a se tornar mais
sustentável, facilitando a vida e promovendo novas formas de aproveitar os recursos abundantes,
como o vento e a luz solar. Sistemas de construção
inteligentes, robótica, IoT e outras ferramentas
são fundamentais para que as cidades e organizações se tornem mais eficientes e utilizem os
recursos naturais de maneira adequada.
Além do tema sustentabilidade, a Copa do
Mundo no Qatar destaca, também, a importância
do investimento em favor da inclusão. A criação
do Fórum de Acessibilidade destaca como é possível utilizar recursos inovadores para apoiar o
desenvolvimento a respeito do tema. O objetivo
do país é garantir que pessoas com deficiência
e mobilidade limitada possam aproveitar o torneio da mesma forma que os demais.
De um modo geral, as soluções desenvolvidas
para a Copa do Mundo, certamente, serão aplicadas em diversos outros campeonatos ao redor
do mundo, tendo o Qatar como ‘patente’ desses
desenvolvimentos.
Com a garantia de continuidade em seu uso,
a tecnologia possibilita que não haja limitação
temporal ou local, caso seja bem utilizada e
projetada. Desta forma, um ponto relevante relacionado ao seu uso está nas vantagens proporcionadas a longo prazo. Por conta disso, sua
aplicação deve ser, sempre que possível, pensada
para um bem maior.
Diante de todos esses pontos, entende-se que
eventos com essa magnitude são grandes portas
de entrada para testar
novas soluções que estão sendo desenvolvidas, uma vez que possuem um período de
tempo limitado, o que
ajuda em testes e novas
possibilidades e, ao mesmo tempo, colaboram
Raquel Padovese é head of
para a visibilidade e exmarketing de empresa de
pansão no uso de dedesenvolvimento de plataterminados recursos.
formas tecnológicas
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

CONTA PONTO
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O PL será oposição
aos valores
comunistas e socialistas”
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, ao defender nesta
terça-feira (8) que o Partido Liberal
não fará qualquer acordo com o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A maioria dos
deputados e senadores escolhida
pela nação são defensores dos mesmos ideais que o PL defende”, afirmou Costa Neto. Para o líder do PL,
os valores defendidos pela siglas nas
eleições de 2022 “foram glorificados”
com a chegada do presidente Jair
Bolsonaro ao partido. Mas a declaração de fazer oposição ao próximo governo federal não coloca o PL contra
a Proposta de Emenda à Constituição que pretende liberar R$ 200 bilhões para pagamento do Bolsa
Família de R$ 600, com incremento
de R$ 150 para filhos até 7 anos, e
dar aumento anual acima da inflação para o salário mínimo. “Conversei longamente com o presidente
Bolsonaro, ele falou que todos esses
assuntos têm que ser levados à bancada e resolvemos juntos. Se é de interesse público, e interesse do país,
nós vamos votar a favor, mas tudo
tem que ser muito resolvido junto.”

INTERAJA CONOSCO

L
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o presidente eleito luiz Inácio lula da Silva
(PT) publicou uma enquete no Twitter,
nesta segunda-feira (7), para que a população opine sobre o retorno do horário de
verão. a medida foi extinta em abril de
2019, no primeiro ano de mandato do atual
presidente Jair Bolsonaro (Pl). “Já começou
a palhaçada, ninguém merece horário de
verão”, reclamou a leitora.
Nena Netto
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a fusão entre PTB e Patriota, que resultará
no Mais Brasil – que terá o número 25 -,
ainda depende de trâmites legais para se
concretizar. Contudo, o presidente estadual do Patriota em Goiás, Jorcelino Braga,
já dá algumas possibilidades do futuro da
nova legenda. entre elas, a presidência de
Gustavo Mendanha. “Será que é mais Brasil
mesmo?”, questionou o leitor.
Leniéverson Azeredo Gomes
(@lenieversonazeredogomes)

N
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desejo de muitos apaixonados por pequi,
exemplares do fruto sem espinhos chegarão em breve à mesa das famílias goianas.
É o que garante a agência Goiana de assistência Técnica, extensão Rural e Pesquisa
agropecuária (emater), unidade do Governo de Goiás responsável pelo desenvolvimento de novas cultivares, em parceria
com a empresa Brasileira de Pesquisa
agropecuária – unidade Cerrados (embrapa Cerrados). as primeiras mudas serão
distribuídas nesta quarta-feira (9), após cerimônia de lançamento oficial. “daqui a
pouco em todo lugar encontra, graças a
deus”, comentou a leitora.
Kenia Borges (@keniaborgess)
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Indústria derrapa em Goiás
e perde 6,2% desde dezembro

O IGP-DI acumula taxas de inflação de 4,89% no ano

Índice de
preços sobe
no geral e
aluguel tem
alta de 0,1%
em outubro
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
teve deflação (queda de preços) de 0,62% em outubro
deste ano. Em setembro, a deflação havia sido mais
acentuada (-1,22%).
Com isso, o IGP-DI acumula taxas de inflação de
4,89% no ano e de 5,59% em 12 meses.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que
mede o atacado, teve deflação de 1,04% em outubro,
ante uma queda de preços de 1,68% em setembro.
A inflação do varejo, medida pelo Índice de Preços
ao Consumidor (IPC), passou de 0,02% em setembro
para 0,69% em outubro.
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC),
por sua vez, subiu de 0,09% para 0,12% no período.
Por outro lado, o Índice de Variação de Aluguéis
Residenciais (Ivar) teve inflação de 0,10% em outubro
deste ano. Em setembro, o indicador havia tido deflação (queda de preços) de 0,02%, segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses
passou de 11,37% em setembro para 11,56% em outubro. O índice é calculado pela FGV com base na
variação dos preços cobrados por aluguéis em quatro
cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo
Horizonte.
Em São Paulo, houve o maior recuo mensal do
Ivar, ao passar de -0,18% em setembro para -0,69%
em outubro. No Rio de Janeiro, também houve recuo,
mas o índice continuou tendo inflação porque passou
de 0,77% para 0,04%.
Nas outras duas cidades, o Ivar aumentou de setembro para outubro. Em Porto Alegre, foi de -0,37%
para 1,10%. Já em Belo Horizonte, o indicador subiu
de 0,26% para 0,86% no período.

Indústria recua

Apesar da redução nos preços dos produtos, a indústria apresentou um recuo nos 12 estados pesquisados. A produção industrial recuou em 12 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) na passagem de agosto para setembro de 2022. As maiores quedas foram observadas
em Santa Catarina (-5,1%) e no Paraná (-4,3%), de
acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal –
Produção Física Regional divulgados ontem (8).
Também tiveram quedas maiores do que a média
nacional (-0,7%), os estados do Pará (-3,7%), São Paulo
(-3,3%), Goiás (-2,9%), Amazonas (-2,9%), Espírito Santo
(-2,2%), Minas Gerais (-1,7%), Bahia (-1,3%) e Rio de
Janeiro (-1,1%). As quedas menos intensas foram observadas em Mato Grosso (-0,4%) e no Rio Grande do
Sul (-0,2%).
Apenas três locais tiveram altas: os estados do
Ceará (3,7%) e Pernambuco (2%), além do Nordeste
(0,6%), única região que tem seus dados consolidados
divulgados pelo IBGE.
Na comparação com setembro do ano passado,
houve altas em oito dos 15 locais pesquisados, com
destaques para Mato Grosso (37,5%) e Amazonas
(13,7%). Quedas foram observadas em sete locais,
sendo as maiores delas registradas no Espírito Santo
(-14,7%) e Pará (-13,4%).
No acumulado do ano, houve altas em sete locais,
sendo a maior delas em Mato Grosso (25,7%). Dos
oito locais em queda, a principal perda foi registrada
no Pará (-8,8%).
No acumulado de 12 meses, as altas atingiram
apenas seis locais, com destaque mais uma vez para
Mato Grosso (23,2%). Nove locais tiveram queda,
sendo a maior delas no Pará (-8,4%). (ABr)

Arrastada pelo tombo na produção de
veículos e de adubos e fertilizantes, a indústria goiana voltou ao vermelho em setembro, recuando 0,6% em relação ao mesmo
mês do ano passado. Na comparação com
agosto, a produção industrial sofreu baixa
de 2,9% no pior resultado desde janeiro
deste ano, quando o setor havia desabado
6,0% frente a dezembro, na série com ajustes
sazonais – quer dizer, depois de descontados
fatores e efemérides que ocorrem sempre
numa mesma época do ano e que acabam
distorcendo a comparação mês a mês.
Na mesma sequência, a produção havia
anotado elevação de 1,6% na saída de julho
para agosto, no dado revisado agora pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), responsável pela pesquisa regional
da produção industrial. Inicialmente, o instituto chegou a indicar um crescimento de
1,8% para agosto, depois de dois meses de
queda. O baixo dinamismo da indústria
goiana está refletido na série mais recente
de dados, segundo os quais o setor esteve
em baixa ao longo de seis entre os nove meses iniciais deste ano.
Como resultado dessas oscilações, a indústria chegou a setembro deste ano com
perdas de praticamente 6,2% em relação a
dezembro do ano passado. Mais claramente,
a despeito dos resultados positivos anotados
ao longo do ano, a indústria não apenas entrou em paralisia virtual, mas sofreu retração
a ponto de não conseguir recuperar níveis
de produção registrados antes da pandemia

BALANÇO
t

2 Comparando setembro
deste ano com idêntico mês
de 2021, as altas mais destacadas ficaram por conta
dos setores de fabricação de
produtos de metal e da metalurgia, que observaram
saltos de 62,8% e de 10,7%
respectivamente, seguidos
de uma variação de 6,0% na
produção de coque, produtos
derivados do petróleo e biocombustíveis. No caso de
Goiás, onde não se registra
a presença de indústrias de
derivados, o dado revela
muito mais o comportamento do setor de produção de
etanol e biodiesel.
2

Parte do aumento vigoroso no segmento de produtos de metal pode ser explicada em função do tombo de 41,7% experimentado
nesta área na comparação
entre setembro de 2021 e
igual mês de 2020. Da mesma forma, a metalurgia havia registrado baixa de
22,9% naquela mesma comparação. Já a produção de
biocombustíveis chegou a
apresentar redução de
5,1%. Portanto, os “saltos”

e em outros momentos de maior vigor produtivo. Para reforçar o argumento, a produção realizada em setembro de 2022 ficou
5,8% abaixo dos volumes produzidos pela
indústria goiana em fevereiro de 2020. Na
comparação com outubro de 2019, quando
havia registrado seu melhor desempenho
em toda a série histórica da pesquisa, a produção encolheu 10,7%.
Na pesquisa industrial por regiões, o
IBGE só publica dados dessazonalizados
para o conjunto das indústrias locais, sem
detalhar o comportamento dos diversos
ramos acompanhados mensalmente em
cada Estado. Nas comparações com idênticos períodos do ano anterior, é possível
ter um detalhamento maior e os números
apontam influência mais negativa nas indústrias de “outros produtos químicos”
(basicamente adubos e fertilizantes) e de
veículos, reboques e carrocerias, que haviam apresentado taxas de crescimento
mais vigorosas em setembro do ano passado. No extremo oposto, tomando o mesmo mês, a contribuição mais positiva veio
de segmentos que haviam apresentado
números bastante negativos em igual período de 2021. Tudo considerado, observa-se um certo padrão no comportamento
dos diversos setores da indústria goiana,
com números mais positivos ocorrendo
quase sempre em relação a períodos e
depressão ou de perdas severas, reforçando a hipótese de perda de dinamismo
para o conjunto do setor industrial.

observados neste ano deram-se sobre bases muito
achatadas, sem garantias
de que aqueles setores caminhem rumo a uma retomada sustentada.

2 De toda forma, o avanço
da produção de biocombustíveis, puxado mais especificamente pelas usinas de
etanol, ajudou a evitar que
a indústria mergulhasse em
queda mais profunda em
setembro, com a contribuição ainda do setor de produtos alimentícios, que
apresentou elevação de
1,8%. Na mesma linha, a
indústria de alimentos havia anotado uma retração
de 14,0% na comparação
entre setembro de 2021 e o
mesmo período de 2020.
2 Somadas, as indústrias
de biocombustíveis e de alimentos apresentaram um
crescimento de aproximadamente 2,2%. Mas o avanço
foi mais do que compensado
pela redução de quase 3,5%
na produção de “outros químicos” e de veículos. Excluídos os setores com taxas

mais expressivas de alta e
de queda, respectivamente,
produtos de metal e veículos,
os demais setores cresceram
em torno de 1,5% em setembro, comparado ao mesmo
mês do ano passado.

2 No acumulado entre janeiro e setembro, a indústria
alcançou uma variação de
1,4% em relação aos mesmos
nove meses do ano passado,
o que se compara com a redução de 1,1% observada
para a indústria em todo o
País em igual intervalo. O
crescimento em Goiás ficou
concentrado, novamente,
nos setores de biocombustíveis e de alimentos, que
avançaram 4,5% e 1,2%.
Para registro, o aumento na
produção de álcool etílico
respondeu por 59,3% do incremento registrado pela indústria goiana como um
todo, com a contribuição do
setor de alimentos alcançando 45,0%. Claramente, com
a exclusão daqueles dois segmentos, os demais setores
teriam apresentado crescimento praticamente nulo.
(Especial para O Hoje)

Dólar cai para R$ 5,14 em dia de
anúncio da equipe de transição
Um dia após aproximarse de R$ 5,20, o dólar perdeu
força e caiu em meio aos primeiros anúncios da equipe
de transição para o governo
do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A bolsa de
valores subiu, impulsionada
por papéis de setores que caíram ontem (7).
O dólar comercial fechou
esta terça-feira (8) vendido
a R$ 5,144, com queda de
R$ 0,029 (-0,56%). A cotação
começou o dia em alta, chegando a R$ 5,23 nos primeiros minutos de negociação,
mas inverteu o movimento
e passou a cair ainda du-

rante a manhã. Na mínima
do dia, por volta das 14h,
chegou a R$ 5,13.
Com o desempenho de
hoje, o dólar acumula queda
de 0,43% em novembro. Em
2022, a divisa cai 7,75%.
No mercado de ações, o
índice Ibovespa, da B3, fechou aos 116.160 pontos, com
alta de 0,71%, após operar
próximo da estabilidade por
diversas vezes ao longo do
dia. O indicador foi impulsionado por ações de mineradoras e de varejistas, papéis que haviam caído na
segunda-feira.
Dois fatores trouxeram alí-

vio ao mercado financeiro.
No cenário interno, o anúncio
dos coordenadores da equipe
de transição para o futuro
governo dissipou as tensões
de ontem. Nesta tarde, o vicepresidente eleito, Geraldo
Alckmin, anunciou que o grupo econômico será coordenado pelos economistas Pérsio Arida e André Lara Resende, criadores do Plano
Real, e pelos economistas Guilherme Mello e Nelson Barbosa (ex-ministro da Fazenda), ligados ao PT. Alckmin,
no entanto, não divulgou pistas sobre o futuro ministro
da Fazenda. (ABr)
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“Caiado será estritamente
profissional com Lula”
Reprodução

Deputado federal
reeleito,
Zacharias Calil é
aliado e amigo de
longa data do
governador
Ronaldo Caiado,
ambos do União
Brasil. Segundo
ele, “Caiado terá
relacionamento
estritamente
profissional
com Lula”
Francisco Costa
Deputado federal reeleito,
Zacharias Calil é aliado e amigo
de longa data do governador
Ronaldo Caiado, ambos do
União Brasil. Segundo ele,
“Caiado terá relacionamento
estritamente profissional com
Lula”, presidente eleito no último dia 30 de outubro.
Vale lembrar, Caiado declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL)
no segundo turno deste pleito.
À época, falou em “continuidade”. “Sou um homem de formação democrática. Estamos
à disposição para o jogo democrático e nós o respeitaremos. Essa continuidade dará
tranquilidade para que todos
nós possamos crescer”, disse
o gestor estadual logo após o
primeiro turno.
Calil se manteve alinhado
com o governador. Ao Jornal
O Hoje, o deputado reforçou
que ele e o gestor são da direita. “Conversei com o pessoal
da oposição [a Bolsonaro, na
Câmara Federal], tenho bom
trânsito. Mas não vejo justificativa para trabalhar em conjunto. Vamos trabalhar para
o que for melhor, mas continuarei com minha linha de
trabalho. O que eu for contrário, seguirei. O que for melhor para o País, votarei.”
O deputado federal goiano
ressalta que é preciso um relacionamento republicano no
que for benéfico para Goiás e
para o País. “Nesse sentido,

“Sou um homem
de formação
democrática.
Estamos à disposição
para o jogo
democrático e nós
o respeitaremos”, diz
o deputado federal
Zacharias Calil

não pode haver confronto. Não
pode ter o pensamento pessoal,
individual. Tem que pensar no
País e no Estado. Mas será um
relacionamento estritamente
profissional. Caiado é coerente”, destaca ao lembrar que o
ex-governador sempre esteve
na oposição ao PT quando deputado federal e senador.
Ele também ressalta que
Lula terá que fazer um governo para todos, mesmo os
contrários. “É preciso trabalhar de acordo com as necessidades do Estado.”

ano que vem.”
Ainda de acordo com ele,
“sempre disse que quem votasse na Simone Tebet (MDB)
no primeiro turno, estaria com
o PT. É o que sentíamos na Câmara. Baleia tentou presidência da Casa com apoio da oposição”, lembra Calil.
De volta a Daniel, ele o classifica como “uma pessoa do
bem” e que está interessado
em ajudar o Estado. “O que
não significa que irá apoiar o
governo federal o tempo todo.”

Daniel Vilela

Segundo fontes palacianas,
esta característica conciliadora
e interlocutora de Daniel dá
tranquilidade a Caiado, que
garantiu mais quatro anos de
gestão no Palácio das Esmeraldas. O governador, inclusive,
não perdeu tempo em parabenizar Lula no dia 30 de outubro pela eleição.
“Venceu o desejo soberano
do povo brasileiro! Faço política com respeito à democracia.
Parabenizo o presidente Lula
e, como Governador de Goiás,
continuarei trabalhando por
parcerias para a melhoria da
qualidade de vida dos goianos

Daniel Vilela, vice-governador eleito e presidente do MDB
é visto como figura de aproximação entre Caiado e Lula nos
bastidores. O emedebista é filho de Maguito Vilela, que teve
boa relação com os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff
durante passagem pela prefeitura de Aparecida de Goiânia.
Zacharias Calil reconhece
que Daniel poderá ser um interlocutor entre as gestões. “Figura articuladora e ligado ao
deputado federal e presidente
do MDB nacional Baleia Rossi.
O MDB estará na situação no

Caiado

e apoiando o Brasil a superar
desafios”, escreveu no Twitter.
Quem também utilizou as
redes sociais para parabenizar
o petista foi o próprio Daniel.
Na publicação, entre outras
coisas, o emedebista elogiou o
primeiro discurso de Lula, que
teve tom conciliador.
“Parabéns ao presidente
democraticamente eleito, Lula.
Desejo sucesso no seu mandato. O momento agora é de
união pelo Brasil. Me alegrou
a fala inicial do presidente
eleito, acenando para uma política de convergência em favor do País. É isso que o Brasil
espera.” E continuou: “Goiás
é um estado pujante, de um
povo preparado e trabalhador,
e vai seguir contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do Brasil.”
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições presidenciais no domingo com
50,9% dos votos. O petista
derrotou o atual presidente,
Jair Bolsonaro (PL), que teve
49,10% dos votos válidos. Foram 60,3 milhões de eleitores
contra 58,2 milhões. (Especial
para O Hoje)

VALDEMAR COSTA NETO

“PL será oposição aos valores comunistas”
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta
terça-feira (8), que a legenda
fará oposição ao governo Lula
(PT) a partir do ano que vem.
O partido, ao qual o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), é
filiado estava na base de Lula
entre 2003 e 2010.
Nas eleições de 2022, impulsionado pelo bolsonarismo,
o PL foi o partido que mais
elegeu deputados federais. O
partido terá a maior bancada
do Senado em 2023.
A declaração do presidente da legenda ocorreu durante entrevista coletiva. Costa Neto disse, também, que
“a maioria dos deputados e
senadores escolhida pela nação são defensores dos mesmos ideais que o PL defende”
e que esses valores “foram
glorificados” com a chegada
Bolsonaro ao partido.
Segundo ele, a oposição

Reprodução

ao governo Lula não impede
que o partido vote, por exemplo, a favor da PEC de Transição, que busca viabilizar o
pagamento de promessas de

campanha do petista.
“Conversei longamente com
o presidente Bolsonaro, ele falou que todos esses assuntos
têm que ser levados à bancada

e resolvemos juntos. Se é de
interesse público, e interesse
do país, nós vamos votar a favor, mas tudo tem que ser muito resolvido junto”, disse.

Nas eleições de 2022,
impulsionado pelo
bolsonarismo, o PL
foi o partido que
mais elegeu
deputados federais

Costa Neto afirmou que Bolsonaro será convidado para
ser presidente de honra do
partido. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

31 ministérios

Aliados dizem que presidente tem enfrentado sérios problemas

Recolhido
na Alvorada,
Bolsonaro
preocupa aliados
O presidente Jair Bolsonaro (PL) está recluso no Palácio da Alvorada desde que reconheceu a derrota eleitoral nas eleições presidenciais. Segundo aliados, o
presidente vem enfrentando sérios problemas de saúde.
A informação é da Veja.
Estes aliados afirmam que Bolsonaro apresenta várias
feridas nas pernas e chegou a dizer que os médicos suspeitam que ele tenha Erisipela, um processo infeccioso
da pele que atinge a gordura do tecido celular.
Desde o segundo turno das eleições, realizado no
dia 30 de outubro, o presidente deixou o Palácio apenas
duas vezes para compromissos públicos.
Em paralelo, o presidente do PL, Valdemar Costa
Neto, afirmou na última terça-feira que a legenda fará
oposição ao governo Lula (PT) a partir do ano que
vem. O partido, ao qual o atual presidente é filiado,
esteve na base de Lula entre 2003 e 2010.
Nas eleições de 2022, impulsionado pelo bolsonarismo,
o PL foi o partido que mais elegeu deputados federais.
O partido terá a maior bancada do Senado em 2023.
A declaração do presidente da legenda ocorreu durante entrevista coletiva. Costa Neto disse, também,
que “a maioria dos deputados e senadores escolhida
pela nação são defensores dos mesmos ideais que o PL
defende” e que esses valores “foram glorificados” com
a chegada Bolsonaro ao partido. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Não há mais dúvida desde ontem de que
o presidente eleito, Lula da Silva (PT), vai
expandir o inquilinato da Esplanada dos
Ministérios a partir de janeiro. Os atuais
22 ministérios da curta Era Jair Bolsonaro
devem passar para, pelo menos, 31 no Governo do Barba – como Lula é chamado entre portas por potenciais ministros. O número de pastas ficou evidente na lista de
grupos temáticos divulgada nesta terçafeira pelo Grupo de Transição de Governo.
Entre as futuras pastas, figura a de Cidades,
Infraestrutura, Trabalho, Pesca e Igualdade
Racial, entre outras, que deverão ser recriadas na nova gestão. Temas caros para
os programas sócio-desenvolvimentistas do
projeto de Lula. Coordenador dos grupos
temáticos, o ex-senador Aloizio Mercadante
desponta como potencial chefe da Casa
Civil do Palácio sob o poder do PT.

Cabidão oficial

A transição contará com 50 cargos sob
coordenação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Os selecionados terão
salários que variam de R$ 2.701,46 a R$
17.327,65. O gabinete será desativado no
dia 10 de janeiro. A sede da transição será
no Centro Cultural Banco do Brasil. Por
parte do Governo Bolsonaro, o coordenador
será o chefe da Casa Civil do Palácio, Ciro
Nogueira. Pelo menos 12 partidos da coalizão
da campanha de Lula nomearam membros
para o Conselho de Transição.

Caneta na mão

Fim de governo e seus protagonistas vão
usando a caneta para ajeitar a vida de amigos e familiares. Elizabeth Nunes Guedes,
irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi nomeada para o Conselho Nacional
de Educação, subordinado ao Ministério.
Não bastasse ser a irmã do ministro, ela é
gerente de uma associação de faculdades
particulares. Elizabeth vai compor o conselho de educação superior, justamente o
órgão no Governo que...autoriza ou recusa
a abertura de novas faculdades.

Aperta e confirma

O relatório de auditoria das Forças
Armadas sobre os sistema eletrônico
de votação do Brasil (auditoria das urnas), que será divulgado hoje, vai trazer
a confirmação da vitória de Lula da
Silva, para desespero de Bolsonaro. O
Exército não comprou a briga do capitão com o TSE, e não vai contestar o
resultado. Mas, para afagar o chefe, o
report pode indicar inconsistências no
modelo e abrir brecha para questionamentos. Nada que vai mudar o resultado da eleição. Aliás, Bolsonaro foi
eleito sete vezes deputado federal pelo
Rio de Janeiro por votos na urna eletrônica, e nunca a questionou.

Abraço eco

O presidente Bolsonaro não participa da COP 27, a conferência do clima
no Egito, mas isso não impediu de o
corpo diplomático e representantes
das ONGs que atuam no Brasil se afinarem em simpatia. Antonio Patriota,
embaixador do Brasil no Egito e Eritreia, encontrou com Fernanda Lopes,
diretora-executiva do Instituto Baobá,
e se deram um abraço apertado (veja
foto no site da Coluna). É um indicativo
de como serão as relações sob novos
ares a partir de 2023, com valorização
do meio ambiente.

Sua mesa

O preço das principais matériasprimas agrícolas é monitorado pela
Associação Brasileira da Indústria de
Alimentos (ABIA). O trigo teve queda
de 10,4% em setembro de 2022, porém
ainda registra alta de 7,5% em comparação com o mesmo período de 2021.
O óleo de soja tem sido um dos vilões
da mesa dos brasileiros. Segundo a
ABIA, os preços do óleo tiveram alta
de 12,6% em relação a setembro de
2021. O alto preço do leite (+ 27,9% em
relação a setembro de 2021) também
se destaca. (Especial para O Hoje)

A secretária Valéria Pettersen e a
pressão de vereadores sobre Cruz
Fernando Leite

Titular da Secretaria de Relações
Institucionais é pressionada a deixar pasta
por falta de diálogo com parlamentares
Yago Sales
A queda de braço entre vereadores da Câmara Municipal
de Goiânia, sobretudo da base
do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), ganhou contornos
mais suntuosos com a ida do
chefe do Executivo para uma
viagem a Israel. A licença, diz
um dos parlamentares, servirá
para Cruz tomar uma decisão:
a substituição da secretária
de Relações Institucionais, Valéria Pettersen.
O prefeito, no entanto, não
deve dar o braço a torcer. Um
dos nomes mais respeitados e mais próximos do chefe - do
Paço, Valéria é vista - não pelos
vereadores - como técnica,
competente e sagaz no trabalho. Alheia à forma com que
os vereadores têm tentado ganhar - no grupo - brigas com o
Executivo, Valéria é exímia em
mirar para os resultados da
função da pasta. É o que o núcleo técnico da gestão Cruz
afirma, principalmente na presença da primeira-dama, Thelma Cruz, que tem respeito recíproco pela titular.
Petersen é vereadora licenciada de Aparecida de Goiânia.
Do MDB que rachou com a saída do grupo da legenda de Daniel Vilela, a secretária é uma
experiente no campo político-

administrativo de uma gestão
municipal. Fez parte da engrenagem dos governos de Maguito Vilela e Gustavo Mendanha na cidade à beira da capital. Expert em caçar recursos
públicos e aplicá-los, encontrou
alguns absurdos das emendas
impositivas de vereadoras depois de passar um pente fino.
Não por acaso, desagradou e
se tornou alvo de críticas nos
bastidores e em público.
Nas últimas semanas, no
entanto, alguns parlamentares
acenderam o barril de pólvora.
O que aconteceu? A agilidade
política e boa condução da
pasta fez o favor de impedir
a explosão, embora haja quem
defenda que o melhor caminho para Petersen seria o caminho de volta para Aparecida
e, quem sabe, ser vice de Vilmarzinho em 2024. A fonte:
uma pessoa próxima ao prefeito de Aparecida, um lugar
que vai se tornar um dos mais
disputados nas próximas eleições municipais.
Valéria não é dessas de dar
o braço a torcer. E, com isso,
dá de ombros para narizes torcidos, certamente obedecendo
a critérios técnicos - frisa um
vereador mais alinhado à sua
gestão na pasta que Cruz lhe
confiou - não deve ceder às
vontades parlamentares. O pre-

A licença servirá
para Cruz tomar
uma decisão: a
substituição da
secretária de
Relações
Institucionais,
Valéria Pettersen

ço deve ser mais protestos,
com dedos em riste, ameaça
de impedimento do curso da
gestão de Cruz, que, lá longe,
não deve nem estar se lembrando desse pepino. É o que
pensa um vereador mais pes-

simista sobre uma possível
promessa de Rogério de troca
da titular da pasta.
Em outubro, o repórter Felipe Cardoso trouxe uma das cobranças do plenário da Câmara,
quando o vereador Ronilson
Reis (Brasil 35) decidiu falar sobre o assunto. Ao discursar, direcionou para o líder do governo, Anselmo Pereira (MDB).
“Leve esta mensagem ao
prefeito: gostaria de saber o
que acontece com a secretária
Valéria Pettersen. Essa ineficiente que gosta de enganar
as pessoas, ludibriar. Quero
saber o que foi feito das minhas
emendas
parlamentares,
emendas impositivas que foram destinadas para reforma

de postos de saúde e construção de uma base do SAMU
[Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência] no Conjunto Vera
Cruz”, questionou.
A reportagem do jornal O
Hoje tentou contato com Valéria, mas ela não atendeu nem
respondeu ao pedido de contato. A pergunta mais intrigante
é como ela tem se articulado
para se manter na pasta ou se
ela tem o feito. Se há tranquilidade sobre as críticas e quais
as respostas às demandas dos
vereadores. Um deles até perguntou: “Que relação institucional é essa?”. O espaço do
jornal permanece disponível
para que a secretária se manifeste. (Especial para O Hoje)
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Vai carimbar o passaporte?
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Fora de casa,
Goiás enfrenta
o Fluminense
e pode garantir
vaga na Copa
Sul-Americana

Segundo o
zagueiro
Reynaldo, o foco
esmeraldino é
conseguir uma
vaga na Copa
Sul-Americana
do ano que vem

Breno Modesto
Depois de garantir, matematicamente, a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás pensa
grande na competição nacional. Agora, o foco esmeraldino
está em conseguir uma classificação na próxima edição da
Copa Sul-Americana, o que está
muito próximo de ser atingido.
Para conseguir isso sem depender de ninguém, o time comandado pelo técnico Jair Ventura precisa apenas de uma
simples vitória contra o Fluminense, nesta quarta-feira
(9), fora de casa. De acordo
com o zagueiro Reynaldo, a
campanha que o clube alviverde fez desde o início, onde
tinha como meta principal a
manutenção na Série A, mostra
que o Esmeraldino é muito
forte em seus objetivos.
“Essa reta final é muito importante para nós. Podemos
nos classificar para a Copa SulAmericana, podemos chegar
em um nível acima do nosso
objetivo, que era a permanência (na Série A). Já conseguimos
isso anteriormente. Isso mostra
que a nossa equipe é muito
forte. Desde o começo do campeonato, saíram notícias que
nós íamos brigar para não cair,
que não íamos conseguir a
permanência. E nós conseguimos com três rodadas de an-

tecedência. Isso mostra que estamos focados. E nós queremos
esta vaga na Sul-Americana.
Agora, dá para pensar nisso.
Antes, estávamos focados na
permanência. Agora, estamos
muito perto dessa classificação.
Precisamos de apenas dois pontos”, disse Reynaldo.

Fluminense

Já classificado para a próxima edição da Copa Libertadores da América, o Fluminense entra em campo com a intenção de ainda buscar a viceliderança do Brasileirão, que
pertence ao Internacional. Para
o confronto contra o Goiás,
pela penúltima rodada da competição nacional, o técnico Fernando Diniz seguirá sem Calegari, Marcos Felipe, Marrony,
Pineida, Matheus Ferraz e Luan

VILA NOVA

Histórico

Esta será a 63ª vez na história
que Fluminense e Goiás se enfrentarão. Até aqui, o histórico
do confronto aponta o Tricolor
Carioca como o clube que mais
venceu. São 28 vitórias do Flu
contra 19 do Esmeraldino. Além

disso, as equipes empataram
em outras 15 oportunidades.
O último encontro entre
eles aconteceu no primeiro
turno da atual edição do Campeonato Brasileiro. Pela 18ª
rodada da competição nacional, o Fluminense derrotou

o Goiás, de virada, por 3 a 2,
no Estádio Hailé Pinheiro. Na
ocasião, Jhon Arias, Germán
Cano e Willian Bigode foram
às redes pelo Tricolor e Pedro
Raul e Nicolas marcaram
para o Esmeraldino. (Especial para O Hoje)

FICHA TÉCNICa
Fluminense x Goiás
Data: 9 de novembro de 2022. Horário: 19h. Local: Maracanã, no
Rio de Janeiro. Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG). Assistentes:
Guilherme dias Camilo (Fifa/MG) e Fernanda Nândrea Gomes
antunes (Fifa/MG). VAR: daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)
Fluminense: Fábio, Samuel
Xavier, Nino, Manoel e Cristiano (alexsander); andré, Martinelli, Yago e Ganso; Jhon
arias e Germán Cano
Técnico: Fernando diniz

Goiás: Tadeu; Maguinho, lucas
Halter, Reynaldo e Sávio; auremir, diego e Marquinhos Gabriel; dadá Belmonte, Pedro
Raul e vinícius.
Técnico: Jair ventura

COPA VERDE

Tigre renova
com três e sofre
uma baixa
Às vésperas do jogo
de ida contra o Brasiliense, pela semifinal
da Copa Verde, o Vila
Nova acertou a renovação de contrato de
três jogadores. De acordo com informações
dos repórteres Antônio
Luppi, da Rádio Bandeirantes, e Paulo Massad, da Rádio BandNews, os volantes Sousa e Ralf e o atacante
Neto Pessoa prorrogaram seus respectivos
vínculos com o Colorado. Os dois primeiros
assinaram até 2023, enquanto que o último
assinou até 2024.
Pouco depois da renovação publicada no
Boletim Informativo
Diário (BID) da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), Sousa
concedeu entrevista coletiva e falou a respeito
do novo vínculo. De
acordo com o jogador,
sempre que foi questionado sobre o assunto, disse que daria prioridade ao Tigre, como,
de fato, aconteceu.
“Quando nós ainda
estávamos em uma situação complicada (na
Série B), fui questionado sobre uma possível
renovação, se eu teria
o desejo de permanecer
(no Vila Nova). Eu disse
que daria prioridade

Freitas, que estão no departamento médico do clube.
Desta maneira, Diniz
deve manter o mesmo time
que derrotou o São Paulo,
na última rodada. A única
dúvida do treinador é em
relação ao jovem Alexsander, de 19 anos. O jogador,
que atua como volante, fez
sua estreia como lateral-esquerdo no triunfo contra o
Tricolor Paulista. Por ter
agradado, ele disputa a titularidade com Cristiano.

ao Vila Nova. E foi isso
que fiz. Conversei com
meu empresário, com
pessoal com quem trabalho e nós demos prioridade para escutar o
Vila Nova. Nós gostamos da proposta que
foi feita, do clube, da
cidade, assim como a
minha família. Então,
nós decidimos ficar
aqui por mais um ano
e espero que possa ficar mais tempo”, explicou Sousa.

Saída

Apesar das renovações, o Vila Nova sofreu uma baixa em seu
elenco para o resto do
ano e, também, para
a próxima temporada.
O atacante Dentinho,
que vinha sendo titular, solicitou seu desligamento da equipe
vilanovense e não atua
mais pelo Colorado. O
motivo, segundo os repórteres Antônio Luppi e Paulo Massad, seriam compromissos
particulares. Além disso, o Avaí, dono de seu
passe e que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, já
havia demonstrado interesse em contar com
o atleta na próxima
temporada. (Breno
Modesto, especial
para O Hoje)

Fora de casa, Vila Nova
abre semi da Copa Verde
Com o fim da Série B do
Campeonato Brasileiro, onde
conseguiu sua permanência
com duas rodadas de antecedência, o Vila Nova passa a
olhar, única e exclusivamente,
para a Copa Verde, a última
chance de terminar a temporada
de 2022 com um título. E, nesta
quarta-feira (9), o time comandado pelo técnico Allan Aal faz
o primeiro jogo da semifinal da
competição. Fora de casa, o Tigre
enfrenta o Brasiliense, que eliminou o Cuiabá nas quartas.
Para Allan Aal, o Jacaré é
muito qualificado, experiente
e se preparou bastante para o
formato de competição na qual
a Copa Verde é jogada. No entanto, o treinador afirma que
sua equipe demonstrou, diante
do Sport, que ainda tem muito
a fazer nesta reta final de temporada. Sendo assim, ele espera
que o Tigre jogue com o Brasiliense da mesma maneira que
jogou contra o Leão.
“O Brasiliense é uma equipe
qualificada, uma equipe experiente, que se preparou bem
para esse tipo de competição.
Sabemos que, agora, é um mo-

Fernando Brito/Vila Nova FC

Contra o Brasiliense, Allan Aal (dir.) espera
que o Tigre atue como atuou contra o Sport
mento diferente da competição,
onde serão dois jogos. Temos
de ter inteligência e sabedoria
para buscar o resultado, mas
sabendo que nada se define
na primeira partida. E, também, sabemos que falta pouco
para o fim da temporada. Ainda
temos algo para dar. Isso ficou
bem claro contra o Sport. É
isso que tem de ser feito até o
final”, disse Allan Aal.

Histórico

O duelo desta quarta-feira
(9) será o décimo nono da história entre Brasiliense e Vila

Nova. Nas 18 vezes anteriores
em que se enfrentaram, o Jacaré foi quem mais venceu.
Foram oito vitórias do time
candango contra sete do Tigre.
Além disso, os clubes empataram em outras duas partidas.
A última vez que se enfrentaram foi no ano passado. Também pela semifinal da Copa Verde. No entanto, o confronto era
válido pela edição de 2022 do
torneio regional. Na ocasião, deu
Colorado. Porém, nos pênaltis,
o Brasiliense eliminou o Vila
Nova e foi à final. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA TÉCNICa
Brasiliense x Vila Nova
Data: 9 de novembro de 2022. Horário: 20h. Local: estádio elmo Serejo, em Taguatinga (dF). Árbitro: daniel
alejandro Hidalgo Blanco (RR). Assistentes: alex Sandro quadros Thomé (RR) e Marcio duarte dos Santos (RR).
Brasiliense: edmar Sucuri; Jonathan Bocão,
Railon, Gustavo Henrique e aloísio; aldo, Gabriel Henrique e Zotti; luquinhas, Hernane
Brocador e Tobinha.
Técnico: luan Carlos

Vila Nova: Tony; alex Silva, alisson Cassiano,
Jordan e Willian Formiga; Ralf, arthur Rezende e
Matheuzinho; diego Tavares (Matheus Souza),
Neto Pessoa e Kaio Nunes.
Técnico: allan aal
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Alan Deyvid/Atlético-GO

O técnico Eduardo Souza disse que os jogadores do Dragão estão cientes de que não podem mais tropeçar

Sob prESSão

Breno Modesto
Sem vencer há três rodadas,
o Atlético Goianiense tem, nesta quarta-feira (9), um dos jogos
mais importantes de sua temporada de 2022. Às 21h30, os
comandados do técnico interino Eduardo Souza recebem
o Athletico-PR, no Estádio Antônio Accioly, precisando, desesperadamente, de uma vitória para evitar o rebaixamento
antecipado à Série B.
De acordo com o treinador
do Dragão, os jogadores do
clube goiano sabem que o
Rubro-Negro chegou ao seu
limite e que não pode mais
tropeçar se quiser continuar
na briga pela permanência
na primeira divisão. Segundo
Eduardo, todos estão motivados para fazer um bom jogo
diante do Furacão.
“Os jogadores estão bem
cientes de que chegamos ao
limite. Precisamos vencer o
nosso jogo, independentemente de qualquer coisa. Se não
vencermos o jogo, não dá para
pensar no jogo do Cuiabá. Se

Correndo o risco de ser rebaixado de forma antecipada,
Atlético-GO recebe o Athletico-PR no Accioly
não vencermos, matematicamente, estaremos na Série B.
Os jogadores estão acreditando
(na permanência na elite) desde o jogo contra o Avaí. Então,
o grupo está muito motivado.
Temos algumas particularidades dentro desse jogo que são
importantes. Alguns jogadores
vão se despedir daqui dois jogos e querem deixar um legado. É isso que temos que pensar”, disse Eduardo Souza.

Athletico-PR

Para enfrentar o Atlético
Goianiense, o técnico Luiz
Felipe Scolari terá dois desfalques certos. Expulso contra o Internacional, na última rodada, o zagueiro
Thiago Heleno terá de cumprir suspensão automática.
Sem ele, Felipão deve optar
por escalar Matheus Felipe
como titular.
Por lesão, Scolari não terá

o volante Hugo Moura à sua
disposição. Isso porque ele
sentiu uma lesão muscular
na coxa e foi vetado pelo departamento médico. Deste
modo, a tendência é de que
Erick comece jogando.

Histórico

A partida desta quartafeira (9) será a décima sétima
da história entre Atlético
Goianiense e Athletico Para-

FICHA TÉCNICa
Atlético-GO x Athletico-PR
Data: 9 de novembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (Go).
Árbitro: Jean Pierre Goncalves lima (RS). Assistentes: Rafael da Silva alves (Fifa/RS) e lúcio
Beiersdorf Flor (RS). VAR: daniel Nobre Bins (Fifa/RS)
Atlético-GO: diego loureiro; dudu, lucas Gazal,
Wanderson e Jefferson; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; airton, Churín e Shaylon.
Técnico: eduardo Souza

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique,
Matheus Felipe e abner; Fernandinho, erick e
alex Santana; david Terans, vitor Roque (Pablo)
e vitinho (Cuello).
Técnico: luiz Felipe Scolari

naense. Até aqui, quem mais
venceu foi o time paranaense. São 12 vitórias do Furacão
contra apenas uma do Dragão. Além disso, as equipes
empataram em outras três
oportunidades.
O último encontro entres
os clubes rubro-negros aconteceu há quase quatro meses.
Em julho, o Athletico Paranaense fez valer o mando de
campo e goleou o Atlético
Goianiense por 4 a 1, na Arena da Baixada. Na ocasião,
Cuello, Canobbio, David Terans e Léo Cittadini marcaram para o Furacão. Kelvin
descontou para o Dragão.
O único triunfo goiano no
confronto aconteceu no ano
de 2007. Pela Copa do Brasil,
os rubro-negros mediram forças na fase de quartas de final.
O Atlético Goianiense venceu
na ida, disputada no Serra
Dourada, por 3 a 1. No entanto, na volta, o Athletico Paranaense acabou vencendo por
2 a 0 e, pelo gol fora, se classificou para a semifinal. (Especial para O Hoje)
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Além da
insegurança,
diversas mães
renunciam ao
trabalho pois não
têm onde deixar
seus ﬁlhos

Obras de CMEIs paralisadas
causam transtornos à população
De 107 construções de Centros Municipais de Educação Infantil e escolas em Goiânia, 80 foram canceladas
Alexandre Paes
Goiânia tem 107 obras de Centros
Municipais de Educação Infantil
(Cmeis) e escolas. Destas, 80 foram
canceladas e quatro estão paradas.
As obras feitas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) se desgastam com
as ações do tempo e de vândalos.
Em Goiás 70 obras de Cmeis estão
paralisadas e 331 canceladas.
Uma das obras que mais afeta a
população é a construção do CMEI
Bairro Floresta, que está abandonado desde 2015. A obra do local
está entre outras construções acompanhadas pelo Sistema Integrado
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), e além desse, os Cmeis do Jardim Real, Solar Ville e Grande Retiro
aguardam finalização.
Segundo o líder de bairro da região noroeste, Florisvaldo Pereira
da Silva, se o centro infantil estivesse
pronto atenderia aproximadamente
180 crianças que moram no setor.
Mas, por conta do descaso muitos
pais precisam se deslocar para Cmeis
mais distantes.
“Além de morar próximo da obra
que hoje se tornou um lugar abandonado e de grande perigo, nós conhecemos muitas mães que deixam
de trabalhar fora porque não conseguem deixar seus filhos com ninguém. Já outras até conseguem, mas
desembolsam cerca de 500 reais ou
mais para pagar as babás”, explicou
o líder de bairro.
Florisvaldo afirma que o pedido
do Cmei para o setor é antigo. Em
2015 as obras começaram, mas segundo ele, parou três vezes durante
esse período. “A expectativa era entregar no final de 2020, nesse mesmo
ano o prefeito disse que retomaria,
mas na verdade paralisou em agosto
de 2020”.
O local abandonado traz mais
transtornos para o bairro Floresta
principalmente com relação a segurança. De acordo com moradores o
tapume foi retirado, e o lugar é ocupado por marginais para usar drogas
e depredar o local. “Eu já vi caminhões
parando no Cmei e levando madeiras,
ferros e até portas. Isso é nosso dinheiro sendo jogado fora”, reclama.

Pais e mães desamparados

Moradores vizinhos das obras do
Cmei’s, não se contentam com a demora para a conclusão. O morador
do Bairro Floresta, Paulo Silva Santos, 57 anos, ressalta que a obra começou em 2015, durante a então
gestão do ex-prefeito Paulo Garcia,
e que era para ser finalizada em
cerca de seis meses.
“Ela começou em 2015 e era para
entregar naquele mesmo ano. Aí ela
foi abandonada em 2017, 2018, 2019,
2020 eles retomaram e não era mais
a primeira empreiteira. Após três

As obras iniciadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) estão se deteriorando com as ações do tempo

Das 107 obras de Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis)
e escolas em Goiânia, 80 foram canceladas e quatro estão paralisadas
anos de abandono, entrou outra empresa que ganhou uma licitação. Foi
um ano de enganação e enrolação.
Eles praticamente não fizeram
nada”, reclama Santos.
Alcione Alves, 42 anos, pontuou
a importância de retomar as obras.
“Será de grande importância para
a região, especialmente para as mães
que necessitam de um lugar apropriado para deixar seus filhos em
segurança. Mas já está há vários
anos abandonada, e ninguém toma
as providências para concluir a obra,
prejudicando quem depende de

Cmei’s”, afirma.
A moradora relata ainda que a
prefeitura não fiscaliza as obras.
“Agora o que é estranho em tudo
isso é que a Prefeitura de Goiânia
tem a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), que
é órgão fiscalizador dessas obras
que a prefeitura empreita. Os fiscais
da Seinfra não vêm aqui. E quando
vêm têm alguma coisa suspeita. Foi
tudo errado desde o início. Já que
fizeram tudo errado e a Seinfra não
fiscaliza, aí eu também não entendo
o papel dos vereadores dessa cidade.

Onde eles estão?”, questiona.
Para a Regiany Alves Moreira, de
35 anos, a situação não é muito diferente, apesar de fazer parte de todos
os cadastros pertinentes para obter
a vaga e ainda possuir um filho especial. Ela mora com o esposo e mais
três filhos em uma casa improvisada
de dois cômodos de chão batido. O
filho especial fica na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) do Jardim Goiás. Ela sobrevive
de pensão por enfermidade, assim
como o marido que foi acidentado e
recebe benefício semelhante.
“Consegui uma vaga de emprego
e sempre tenho que faltar quando
não tenho com quem deixar meus
filhos. Situação complicada principalmente sabendo que poderíamos
ter uma instituição na porta da nossa
casa, mas o poder público não dá a
mínima e deixa jogado aos marginais.
Me sinto lesada e muito chateada
com tudo isso”, concluiu Regiany.
Aposentada, Leiliane Almeida da
Silva afirma que o sonho dela e de
outros moradores da região é ver o
Cmei pronto. Ela tem uma neta de 9
anos, que na época em que era pequena ficou na expectativa de conseguir vaga lá, no entanto as obras
não concluíram. “A solução foi levar
as crianças para estudar em um
Cmei mais longe”. Ela acredita que
nem a neta de 3 anos vai conseguir
uma vaga, considerando o abandono
da prefeitura.

Sem previsão de entrega

A reportagem do jornal O Hoje
entrou em contato com a prefeitura
a respeito da paralisação das obras
do Cmei do bairro Floresta. Por meio
de nota, a Secretaria Municipal de
Educação (SME) informou que a empresa responsável pela construção
da unidade descumpriu o contrato e
cronograma de conclusão da unidade.
A obra foi iniciada em dezembro
de 2019 e a previsão era de que o
projeto fosse entregue em 300 dias.
Diante disso, a pasta afirma ainda
que a SME Goiânia instaurou um
processo administrativo de irregularidade para apurar as responsabilidades da empresa e aplicar as
penalidades cabíveis na legislação.
Com a suspensão do contrato, a
SME Goiânia solicitou à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) o levantamento do saldo remanescente e a
atualização do projeto. Além disso,
iniciou os trâmites para a realização
de um novo processo licitatório para
a conclusão do projeto.
A SME destaca ainda que atualmente, o processo está em fase de
elaboração orçamentária. Posteriormente, será encaminhado para a
Semad para publicação da licitação.
Não foi informado nenhuma previsão de retomada ou entrega das
obras do Cmei do Bairro Floresta.
(Especial para O Hoje)
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Primeira Turma do STF valida
delação contra juiz aposentado
Os financiamentos de custeio tiveram aumento de 50%

Desembolso do
crédito rural chega
a R$ 148 bilhões
até outubro
Sabrina Vilela
O desembolso do crédito rural somou R$ 148,25 bilhões na safra 2022/23, até outubro, aumento de 22%
em relação a igual período da safra anterior. Os financiamentos de custeio seguem em ritmo forte, com aplicação de R$ 98,29 bilhões, (+50%). Já os investimentos,
com R$ 33,86 bilhões, a comercialização, com R$ 8,93,
e a industrialização, com R$ 7,17 bilhões, registraram
queda em relação a igual período do ano passado.
De acordo com a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
os financiamentos destinados a investimentos tendem a
se intensificar nos próximos meses, concomitante à tendência de retração dos financiamentos de custeios.
O aumento na contratação de financiamentos de
custeio decorreu da elevação dos custos de produção e
das oportunidades de mercado ditadas por condições
favoráveis de preço e de demanda. Esse aumento foi de
42% no âmbito do Pronaf e de 73% no âmbito do Pronamp, se situando, respectivamente, em R$ 16,30 bilhões
e R$ 24,60 bilhões. Em número de contratos de custeio
por programa, os aumentos foram de 30% no Pronamp,
6% no Pronaf 6% e 9% para demais produtores.
O diretor da Política de Financiamento ao Setor Agropecuário do Mapa, Wilson Vaz de Araújo, destaca que o
expressivo aumento nos financiamentos de custeio Pronamp resultou, também, do predomínio de uma taxa de
juro mais favorável relativamente à aplicável fora do
programa, em comparação com a safra anterior.
Por outro lado, as contratações de investimento aumentaram somente no âmbito do Pronaf (+3%), se situando em R$ 8,82 bilhões, possivelmente pela atratividade das taxas de juros, dado que as taxas praticadas livremente pelo mercado são aproximadamente duas
vezes superiores.
Em relação às fontes de recursos do crédito rural, a
participação dos recursos obrigatórios, no total das
contratações, reduziu de 28% para 21%, se situando
em R$ 30,88 bilhões, e a de recursos da poupança rural
controlada aumentou, de 20% para 24%, atingindo R$
36,00 bilhões, aumento de 52%. Os recursos com juros
controlados somaram R$ 92,31 bilhões (+12%), e com
juros livres R$ 55,94 bilhões (+42%).
Wilson Vaz reiterou a importância da contribuição
da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) para o
funding do crédito rural, que se destaca por ser a
principal fonte de recursos não controlados, tendo
os recursos dessa fonte aumentado 137%, se situando
em R$ 36,62 bilhões, respondendo por 25% do crédito
rural, complementando adequadamente o financiamento, sobretudo de custeio, aos grandes e médios
produtores.
Os valores apresentados são provisórios e foram
extraídos, no dia 4 deste mês, do Sistema de Operações
do Crédito Rural e do Proagro (Sicor/BCB), que registra
as operações de crédito informadas pelas instituições
financeiras autorizadas a operar em crédito rural.
Dependendo da data de consulta no Sicor, podem
ser observadas variações na magnitude dos dados
disponibilizados ao longo dos trinta dias seguintes
ao último mês do período considerado. (Com informações do Governo Federal) (Especial para O Hoje)

EXPRESSA
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa a ser aplicado no próximo domingo (13). Além das
provas de linguagens e ciências humanas, os estudantes
farão a única prova subjetiva do exame, a de redação.
Os cerca de 3,4 milhões de estudantes terão cinco horas
e meia para responder a todas as questões.
Ir bem na redação pode ser um diferencial para o
candidato. As notas dessa prova variam de 0 a mil. Os
candidatos que zeram a prova não podem participar de
programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
que oferece vagas em instituições públicas de ensino
superior, ou o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo em instituições privadas
de ensino superior.
Na reta final de preparação, a dica é que os estudantes
revisem as próprias redações escritas ao longo do ano e
que vejam exemplos de redações que obtiveram nota
máxima. "Recomendo que leiam o maior número de redações possível porque agora é muito ruim pressionar
o estudante para que faça maratona [de escrita].

O Supremo Tribunal Federal (ST), por
sua Primeira Turma, negou provimento ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC)
219193, impetrado pela defesa do juiz João
Luiz Amorim Franco, aposentado compulsoriamente, denunciado pela suposta prática
dos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de capitais. No
recurso, a defesa buscava a anulação de
provas baseadas em colaboração premiada
e das demais provas derivadas, em especial
uma medida de busca e apreensão. Por
unanimidade, a Turma considerou lícito o
aproveitamento da delação premiada como
meio de prova em crimes de associação
criminosa. O colegiado também ressaltou
que, ao analisar o caso, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) havia deixado claro que as
buscas e apreensões foram lastreadas em

elementos autônomos, independentes do
material produzido na colaboração premiada, e realizadas em endereços relacionados a outras pessoas investigadas. Em
seu voto, o relator da matéria, ministro
Luiz Fux, citou o entendimento do STF de
que os elementos de informação trazidos
pelo colaborador a respeito de crimes não
conexos ao objeto da investigação primária
devem receber o mesmo tratamento dado
à descoberta fortuita e a outros meios de
obtenção de prova, como a busca e apreensão e a interceptação telefônica. Segundo
Fux, seria absurdo e até um desleixo do
magistrado se ele fechasse os olhos para a
existência de ilícitos revelados na colaboração premiada. Para ele, não há, no caso,
nenhuma ilicitude ou vedação ao aproveitamento das provas obtidas por esse meio.

Tribunais de contas
Especialistas em contas públicas defenderam, em audiência pública na Câmara dos Deputados, a aprovação
do Projeto de Lei Complementar (PLP) 79/22,
que, entre outras medidas, estabelece um padrão mínimo nacional
para a organização dos
tribunais de contas do
País, como o TCU e os
tribunais de contas de
estados e municípios.

Vice-presidente da Associação Nacional dos
Auditores de Controle
Externo dos Tribunais
de Contas do Brasil
(ANTC), Thaisse Craveiro destacou o fato de
alguns tribunais de contas do País ainda não
terem adequado suas
normas ao princípio
constitucional que prevê simetria no funcionamento das cortes de
contas do País.

Atendimento presencial
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu que os tribunais
brasileiros terão 60
dias para fazer os ajustes necessários para a
retomada das atividades presenciais por
magistrados e magistradas, que têm sido
realizadas parcialmen-

te à distância desde
março de 2020, devido
à pandemia de Covid19. No julgamento, foram estabelecidos critérios mínimos para o
retorno presencial, que
será regulamentado
pelos tribunais, com a
autonomia garantida
pela Constituição.

Alego aprova
pagamento
de pedágio
por cartão
de crédito
Foi aprovado, em primeira votação, o projeto nº 7746/21, que estabelece às empresas concessionárias
da administração das rodovias estaduais a obrigatoriedade de disponibilizarem aos usuários a opção
de pagamento das tarifas de pedágio
nos postos de cobrança com cartão
de crédito ou débito.

Para TST, condenação criminal definitiva
enseja demissão por justa causa
A Oitava e a Quarta Turmas do Tribunal
Superior do Trabalho discutiram, em decisões recentes, a validade da dispensa
por justa causa de empregados que tiveram
de cumprir pena em estabelecimentos prisionais por crimes não relacionados ao
trabalho. Nos dois casos, o fundamento
foi o artigo 482 da CLT, que lista, entre os
motivos para a justa causa, a condenação
criminal definitiva do empregado, caso
não tenha havido suspensão da execução

da pena. O relator do recurso de revista
do trabalhador, ministro Agra Belmonte,
explicou que, a princípio, é possível que o
empregado continue prestando serviços
durante o cumprimento da pena, se houver
compatibilidade. “A medida, inclusive, garante a ressocialização do preso e inibe a
prática de novos ilícitos”, afirmou. Nesses
casos, se não tiver interesse em manter a
relação de emprego, a empresa pode demiti-lo sem justa causa.

RÁPIDAS

t

2 Falta do que fazer - Foi aprovado pela Alego, em primeira votação, o projeto de lei
nº 5930/19, que estabelece no calendário oficial de eventos do Estado de Goiás o Dia
do Síndico. (Especial para O Hoje)

Goiânia ﬁca de fora da lista
de cidades amigas do 5G
Ranking divulgado pela
Conexis Brasil Digital, entidade que representa empresas de telecomunicações e de
conectividade, reconhece as
cidades de Ponta Grossa (PR),
Porto Alegre (RS) e Curitiba
(PR) como os municípios que
mais incentivaram a implantação de infraestrutura de telecomunicações e expansão
da conectividade.
O levantamento, chamado
Cidades Amigas do 5G, é estabelecido a partir de critérios
como autorização para instalação em até 60 dias; prazo
de validade da licença não
inferior a 10 anos; Balcão Úni-

co (solicitações que podem
ser feitas em um único órgão
da prefeitura); processos e
documentação claramente definidos; e valores das taxas
de licenciamento razoáveis e
condizentes com o custo do
processo de licenciamento.
Completam a lista das dez
cidades mais bem preparadas
para receber esse tipo de tecnologia os municípios de São
José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Jacareí (SP), São
Paulo (SP), Joinville (SC), João
Pessoa (PB) e Chapecó (SC).
“Além da adequação da legislação municipal à Lei Geral
de Antenas, o levantamento

também avaliou a burocracia
enfrentada pelas empresas
para instalar antenas como,
por exemplo, a necessidade
de fazer a solicitação em mais
de um órgão municipal; o
prazo para a instalação e o
custo”, detalhou, em nota, a
Conexis Brasil Digital (antigo
SindiTelebrasil).
A cidade que ocupou a pior
posição no ranking foi Palmas
(TO), seguida de São José (SC),
Jundiaí (SP), São Leopoldo
(RS), Santa Maria (RS), Canoas
(RS), São Bernardo do Campo
(SP), Osasco (SP), Taboão da
Serra (SP) e Sete Lagoas (MG).
(Especial para O Hoje)
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CASO VALÉRIO LUIZ

Acusados são interrogados
no segundo dia de julgamento
Divulgação/TJ-GO

Previsão é que o
Tribunal do Júri
seja concluído hoje
após o depoimento
dos três réus
Vinícius Marques
O segundo dia de julgamento dos réus do caso Valério Luiz ocorreu nesta terçafeira (8). A intenção era a de
ouvir o depoimento de todos
os réus e das testemunhas.
Maurício Sampaio e mais
quatro acusados estão sendo
julgados por júri popular que
começou na segunda-feira (7)
em Goiânia. No primeiro dia,
foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, que falaram por aproximadamente
nove horas.
Nesta quarta-feira, o júri
espera ouvir as testemunhas
de defesa e fazer o interrogatório dos réus.
De acordo com o Tribunal
de Justiça de Goiás (TJ-GO),
os cinco réus serão ouvidos
hoje. Até o fechamento desta
reportagem, foram ouvidos
Ademá Figueredo Aguiar Filho e Djalma Gomes da Silva.
Segundo a defesa de Marcus Vinícius Pereira Xavier,
o réu será interrogado por
videoconferência pois mora
em Portugal.
O juiz Lourival Machado
pediu a interrupção da transmissão dos interrogatórios
dos acusados do assassinato
do radialista Valério Luiz.
Conforme o Tribunal de Justiça de Goiás, não é permitido
que os acusados acompanhem os depoimentos uns
dos outros e, como o réu Marcus Vinícius Pereira Xavier
assiste o júri por videoconferência, ele poderia ter acesso
ao conteúdo das falas.
O advogado Ricardo Naves, que defende os réus Maurício Sampaio, Urbano, Ademá e Djalma, disse que acredita na inocência dos clientes,
que será provada durante o
julgamento.
Para Naves, várias pessoas
teriam motivação para cometer
o crime, uma vez que o radialista “era agressivo e ia no âmago da sensibilidade da pessoa”.
Ricardo ainda afirma que
tem elementos que podem “eliminar a possibilidade de envolvimento de qualquer um
deles no episódio”, pontuou.
Acusado de mandar matar
Valério Luiz, o cartorário
Maurício Sampaio disse ao
chegar no Tribunal de Justiça
de Goiás, nesta terça-feira (8),
que é inocente e nunca ameaçou o radialista.

Depoimento do delegado

Ontem, a segunda testemunha do dia foi o delegado
Hellynton Carvalho, O advogado Ricardo Naves questionou sobre os dados de sigilos
telefônicos enviados à corporação, no que o policial disse
depender das informações da
operadora.
Segundo ele, estes costumam vir tabulados em planilhas do Excel. O advogado citou
ser possível modificar este tipo
de arquivo. “Eu nunca manipulei e a política não adultera
provas”, respondeu irritado.
O advogado também questionou se algum policial sabia
onde morava Urbano de Car-

Juiz determinou que interrogatório dos réus não seja transmitido pela imprensa para que réu não tenha acesso aos depoimentos
Filho, que trabalha como assistente de acusação no caso
do pai, Valério Luiz, comentou
nesta terça-feira (8) que os
relatos das testemunhas durante o júri popular reforçam
o envolvimento dos réus no
assassinato do radialista.
Para o advogado, um dos
depoimentos mais importantes na segunda-feira (7), que
foi o 1º dia de julgamento, foi
o do delegado Hellyton Carvalho, responsável pelas investigações. No geral, Valério
Filho avaliou que o primeiro
dia de depoimentos foi bom.
“Ele mostrou toda a dinâmica dos fatos, como o crime
foi organizado pelo Urbano e
o Djalma, que eram os seguranças do acusado de ser o
mandante, o Maurício Sampaio. Mostrou também as ligações entre ele e o Figueiredo,
acusado de ser o autor dos disparos. Era o Urbano que estava
na porta esperando meu pai
para dar 'o ok' para o Figueiredo. Isso foi mostrado ali para
os jurados”, concluiu Valério.

Testemunhas

Valério Luiz Filho,
que é assistente de
acusação no caso
do pai, disse que os
depoimentos
reforçam o
envolvimento dos
réus no assassinato
do radialista

valho, acusado de ser “olheiro”
da hora que a vítima deixaria
a rádio para o executor. A pergunta foi feita, pois Marcus
Vinícius sabia o local da residência e o jurista deu a entender ao delegado que algum
policial poderia ter informado
isso a ele, visto que Urbano
disse que não o conhecia.
“Eu tenho fé pública e nunca forjei documentos para colocar palavras na boca de testemunha”, reforçou o delega-

denúncias contra cada réu
2 Maurício Sampaio, apontado como mandante;
2 Urbano de Carvalho Malta, acusado de contratar o policial militar Ademá Fi-

gueiredo para cometer o homicídio contra o radialista;
Ademá Figueredo Aguiar Filho, apontado como autor dos disparos que
mataram Valério;
2 Marcus Vinícius Pereira Xavier, que teria ajudado os demais a planejar o
homicídio do radialista;
2 Djalma Gomes da Silva, que teria ajudado no planejamento do assassinato e
também atrapalhado as investigações.
2

do após se irritar com o que
considerou uma insinuação.

Registro de Câmeras

Durante a oitiva desta terça-feira (8), o jornalista Joel
Datena afirmou que seu então
segurança, Ademá Figueiredo,
acusado de ser o executor de
Valério Luiz, teve a iniciativa
de pegar registros de câmeras
de segurança, para provar a
inocência dele.
De acordo com o relato,

Figueiredo queria provar que
ficou na casa de Joel no momento em que a vítima foi
assassinada, em 2012. Pelos
autos, sabe-se que as imagens
teriam sido adulteradas.
Ele informou que não se
lembra como a entrega das
gravações ocorreu ou quem
solicitou e autorizou a retirada das filmagens.

Valério Luiz Filho

O advogado Valério Luiz

Das 24 testemunhas, todas
as cinco que foram arroladas
pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já foram ouvidas no primeiro dia.
Ainda precisam ser ouvidas cinco do Maurício Borges
Sampaio, cinco do Djalma Gomes da Silva, cinco do Ademá
Figueiredo Aguiar Silva e quatro do Urbano de Carvalho
Malta. Além disso, os cinco
réus também serão ouvidos.
Após os depoimentos, a
acusação e a defesa ainda
vão apresentar as argumentações finais aos jurados. Essa
parte deve demorar aproximadamente 9 horas. A expectativa é de que o Tribunal do
Júri seja concluído nesta quarta-feira (9).

O crime

Valério Luiz foi morto a tiros, aos 49 anos, quando saía
da rádio em que trabalhava,
no dia 5 de julho de 2012. Segundo a denúncia feita pelo
Ministério Público, o crime foi
motivado pelas críticas constantes de Valério Luiz à diretoria do Atlético Goianiense,
da qual Maurício Sampaio, um
dos réus, era vice-diretor.
Atualmente, ele é membro do
Conselho Deliberativo do clube.
(Especial para O Hoje)
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IGREJA CATÓLICA

Onze bispos franceses
são alvo de acusações
de abuso sexual

Os tribunais prometem aplicar sentença severa a quem for condenado

Judiciário do Irã
diz que será firme
com manifestantes
Manifestações já duram oito semanas, apesar das duras
medidas de segurança e das advertências do governo
Os tribunais do Irã vão lidar
com firmeza com qualquer
pessoa que cause perturbação
ou cometa crimes durante
uma onda de protestos contra
o governo, disse o Judiciário
nesta terça-feira, sinalizando
que as autoridades pretendem
aplicar sentenças severas aos
manifestantes condenados.
Um dos maiores desafios
para os líderes clericais do
Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, as manifestações já duram oito semanas,
apesar das duras medidas de
segurança e das advertências
das forças de segurança.
Mais de 1.000 pessoas foram indiciadas apenas na província de Teerã em conexão

com o que o governo chama
de distúrbios.
“Agora, o público, mesmo
os manifestantes que não
apoiam os tumultos, exigem
do judiciário e das instituições
de segurança que lidem com
as poucas pessoas que causaram distúrbios de maneira
firme, dissuasiva e legal”, disse o porta-voz do Judiciário,
Masoud Setayeshi.
As manifestações contra o
governo eclodiram em setembro após a morte da mulher
curda Mahsa Amini, que havia
sido detida pela polícia da moralidade por supostamente desrespeitar o rígido código de
vestimenta da República Islâmica imposto às mulheres.

Nesta terça-feira, estudantes
da Universidade de Ciência e
Cultura de Teerã dirigiram sua
raiva à Guarda Revolucionária
e aos governantes clericais.
A agência de notícias ativista HRANA disse que 321
manifestantes foram mortos
nos atos até segunda-feira,
incluindo 50 menores. Trinta
e oito membros das forças de
segurança também foram
mortos, acrescentou.
A mídia estatal disse no
mês passado que mais de 46
membros das forças de segurança, incluindo policiais, foram mortos. Autoridades do
governo não forneceram uma
estimativa sobre contagem
de mortes.

UCRÂNIA

Integridade territorial é
condição para negociações
O secretário do Conselho
de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia disse nesta
terça-feira (8) que a principal
condição para a retomada das
negociações com a Rússia seria a restauração da integridade territorial da Ucrânia.
O oficial Oleksiy Danilov
afirmou que a Ucrânia também precisa da “garantia” de
defesas aéreas modernas,
aeronaves, tanques e mísseis
de longo alcance.
“Rússia, negociações. A
principal condição do presidente da Ucrânia é a restauração da integridade territorial ucraniana”, escreveu Danilov no Twitter.
“Garantia – defesa aérea
moderna, aeronaves, tanques
e mísseis de longo alcance.
Estratégia – medidas proativas. Os mísseis russos devem
ser destruídos antes do lan-

Volodymyr Zelensky disse que está aberto a negociações com a Rússia
çamento no ar, em terra e
no mar”.
O presidente Volodymyr
Zelensky disse na segundafeira (7) que está aberto a negociações com a Rússia, mas
apenas negociações “genuínas” que restaurariam as fronteiras da Ucrânia, concederiam
compensação por ataques russos e puniriam os responsáveis

por crimes de guerra.
Zelensky fez seus comentários dias depois de uma reportagem do Washington Post
de que os Estados Unidos queriam que Kiev sinalizasse sua
disposição para negociações,
preocupado que, ao parecer
intransigente demais, a Ucrânia pudesse prejudicar seu
caso de apoio internacional.

na Conferência do Clima
(COP27) no Egito, para exigir
que eles países ricos paguem
pelos danos causados às suas
economias. Pequenos Estados
insulares, já atingidos por tem-

pestades oceânicas cada vez
mais violentas e aumento do
nível do mar, pediram às companhias petrolíferas que desembolsem alguns de seus
enormes lucros recentes. (ABr)

EXPRESSA
Líderes de países pobres
criticaram governos de nações
ricas e empresas petrolíferas
por impulsionarem o aquecimento global. Eles usaram seus
discursos nesta terça-feira (8),

A Igreja Católica da
França revelou nesta segunda-feira (7) que 11
bispos franceses eméritos
ou em exercício foram
acusados de violência sexual ou de não denunciar
casos de abuso, incluindo
um cardeal que confessou ter abusado de uma
adolescente de 14 anos
décadas atrás.
O presidente da Conferência Episcopal da
França, Eric de MoulinsBeaufort, disse a repórteres que todos os acusados enfrentarão um
processo criminal ou procedimentos disciplinares
da Igreja, ou ambos.
Entre eles está JeanPierre Ricard, nomeado
cardeal pelo papa Francisco em 2016, e que admitiu ter cometido um
ato “repreensível” contra
uma menina.
“Há 35 anos, quando
eu era padre, me comportei
de forma repreensível com
uma menina de 14 anos”,
escreveu Ricard em comunicado enviado à Conferência Episcopal e lido por
De Moulins-Beaufort.

“Não há dúvida de que
meu comportamento causou consequências sérias
e duradouras para aquela
pessoa”, disse o cardeal.
Jean-Pierre Ricard
afirmou que falou com
a vítima e lhe pediu perdão, sem especificar
quando isso ocorreu. O
cardeal disse também pedir perdão “a todos aqueles que feri” por meio
do seu comunicado.
Ricard, de 78 anos, foi
padre na arquidiocese de
Marselha nos anos 1980
e bispo em Coutances,
Montpellier e Bordeaux
entre 2001 e 2019. Ele se
aposentou da função de
bispo, mas continua sendo um cardeal, cargo normalmente ocupado até o
fim da vida.
Num momento em
que a Igreja Católica da
França começa a pagar
compensação financeira
a vítimas de abuso sexual
infantil, Ricard afirmou
que decidiu “não silenciar
mais sobre a (sua) situação” e se colocou à disposição da Justiça e das
autoridades eclesiásticas.

Eric de Moulins-Beaufort, arcebispo de Reims

NOVA ONDA

Epicentro da Covid19 na China muda
para Guangzhou
Houve aumento de
O novo surto testará a
novos casos de Covid-19 capacidade do país de
em Guangzhou e outras manter direcionadas suas
cidades chinesas, mos- medidas contra a doença,
tram dados oficiais nesta e pode diminuir as espeterça-feira (8), com o cen- ranças dos investidores de
tro manufatureiro global que a segunda maior ecose tornando o mais re- nomia do mundo possa
cente epicentro da doen- aliviar restrições em breça no país e testando a ve. “Estamos vendo um
capacidade da cidade de jogo entre vozes crescentes
evitar um lockdown ao para afrouxar os controles
estilo de Xangai.
e a rápida disseminação
Em toda a China, novas de casos de covid”, disse
infecções transmitidas lo- Nie Wen, economista do
calmente subiram para Hwabao Trust em Xangai.
7.475 em nessa segundaA crescente taxa de
feira (7), de acordo com a casos derrubou hoje os
autoridade de saúde, ante mercados de ações da
5.496 no dia anterior, no China, mas as ações ainmaior número desde 1º de da não mostraram os
maio. Guangzhou foi res- grandes ganhos da seponsável por quase um ter- mana passada. (ABr)
ço das novas infecções.
O aumento foi moCONCORRÊNCIA PÚBLICA MGI Nº. 09/2022
desto para os padrões
A MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
– CNPJ/MF: 19.296.342/0001-29 – torna público
globais, mas significaque realizará licitação, na modalidade de Concortivo para a China,
rência, para a alienação de Bens Imóveis. O objeto
desta Concorrência está descrito detalhadamente no
onde os surtos preciEdital de Concorrência Pública MGI nº. 09/2022,
disponível para os interessados na sede da MGI,
sam ser rapidamente
conforme endereço citado abaixo, onde poderá ser
adquirido ao preço de custo de R$ 20,00 (vinte reais)
combatidos quando
ou obtido, gratuitamente, no seguinte endereço
eletrônico: www.mgipart.com.br. Serão licitados
surgirem sob sua poimóveis situados nos seguintes municípios: CARANGOLA/MG; BETIM/MG; BELO HORIZONlítica de zero covid.
TE/MG; SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG;
IBIRITÉ/MG; SANTA LUZIA/MG; FORTALEZA/
Cidades economicaCE; GOIANIA/GO. As propostas poderão ser enmente vitais, incluinviadas a partir das 09:00h do dia 04 de novembro
de 2022, até às 17:00h do dia 13 de dezembro de
do a capital Pequim,
2022 para o seguinte endereço: MGI – Minas Gerais
Participações S. A. – Rodovia Papa João Paulo
estão exigindo mais
II, 4001 – Prédio Gerais – 4º andar – bairro Serra
Verde – Cidade Administrativa Presidente Tancredo
testes de PCR para moNeves, Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630-901. A
Sessão de Abertura ocorrerá no dia 14 de dezembro
radores e fechando
de 2022, às 10:00 h, no endereço supracitado. Informações: na sede da MGI, através dos telefones
bairros e até distritos
(31) 3915-4888 ou Whatsapp (031) 99990-1127, no
horário das 09:00 às 18:00 h.
em alguns casos.
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Na mesma semana em que Rebeca
Andrade trouxe um ouro para o
Brasil, o podcast fala da realidade
da ginástica artística no País

Foco e
determinação
nos bastidores
da ginástica
artística
O ‘Papo Xadrez’ desta semana convidou a escola MS para falar da realidade cotidiana dessa modalidade
Guilherme de Andrade
O ‘Papo Xadrez’ trouxe para
seu público nesta segunda-feira (7) um pouco dos bastidores
do mundo da ginástica artística. Os convidados foram Mário Sérgio Borges Almeida, exatleta e técnico, e Raíni Vinhal,
ginasta atuante, que juntos representam a escola MS ginástica artística. O episódio transmitido ao vivo continua disponível na íntegra pelo canal
do YouTube ‘Papo Xadrez’, mas
você pode acompanhar os cortes desse papo por meio do
perfil Instagram @xadrezpapo.
Mário Sérgio conta que na
infância precisou aprender a
empreender, mesmo que não
visse dessa forma na época.
Ginasta desde os nove anos,
ele aprendeu a fazer e vender
pão de queijo e pequenas bijuterias para complementar
a renda da família e se manter no esporte que despertou
sua paixão. A determinação
valeu a pena: Mário foi tetracampeão nacional, se tornou técnico e hoje está à frente de uma das maiores escolas
do País para a modalidade.
“Esse esporte me fez manter
focado em coisas benéficas”,
reforça a influência positiva
do esporte em sua vida.

A atleta da MS ginástica
artística, Raíni Vinhal, serve
como exemplo dos desejos de
Mário para suas alunas. Ainda
aos 14 anos ela já dá sinais
claros de força, determinação,
foco e inteligência emocional
de dar inveja em muitos adultos. Apesar da rotina cansativa, Raíni tem certeza das
metas que estabeleceu para
si e das capacidades que tem
para realizá-las. “A ginástica
me salvou de muita coisa que
eu sei que eu ficaria muito
mal se eu tivesse sozinha”,
reforça também a importância da escola para além dos
limites do ginásio.
A escola MS de ginástica
artística nasceu de forma
muito natural, conta seu fundador, Mário Sérgio. A experiência como atleta, após uma
graduação em educação física, o levou para a posição de
treinador. Desse ponto, depois de viver experiências
negativas no mercado, ele
chegou a conclusão: “só vou
trabalhar se for para mim”.
Hoje, a MS possui sete unidades espalhadas pelo País,
mais de dois mil alunos, e
seus planos para o futuro são
apenas de crescimento.
Um dos pontos mais importantes abordados na trans-

missão foi a dificuldade de se
manter um negócio como esse.
Além da dedicação cotidiana,
existe a questão financeira:
equipamentos, aluguel de espaço apropriado, profissionais
qualificados, viagens para
competições, além do desejo
de remunerar os atletas, tudo
pesa no cotidiano da escola.
“Meu modelo é os Estados Unidos, lá a ginástica é lucrativa
e existe uma rotatividade dos
atletas”, conta Mário ao criticar os investimentos incertos
que se tem no Brasil.

Na voz dos
apresentadores

A apresentadora Ananda
Leonel, após a transmissão,
destaca o papel extracurricular que a escola desempenha na vida das ginastas em
formação. “Aquelas meninas
ficam quase metade dos seus
dias no ginásio, se dedicando
à ginástica, então é essencial
que exista essa preocupação
da escola em de fato agregar
na criação dessas adolescentes”, resume o sentimento.
A apresentadora finaliza destacando a necessidade de um
maior apoio, em todos os níveis de atuação da modalidade, a fim de garantir a função social do esporte.

Felipe Cardoso, colega de
Ananda na apresentação, reforça a importância de uma
atenção pública para esses
atletas. “Recentemente, Rebeca Andrade trouxe um ouro
mundial na modalidade aqui
para o Brasil. Imagine quanto
mais nossos atletas não poderiam fazer se tivessem a
devida atenção”, compartilha
o questionamento. O apresentador não poupa elogios
à determinação, foco e habilidade de Raíni e conclui dizendo: “precisamos ter mais
jovens com essa postura e
comprometimento”.

Nos últimos episódios

Mário Sérgio e Raíni trazem um pouco do mundo da
ginástica artística para o ‘Papo
Xadrez’ em seu 38º episódio,
mas até aqui muita conversa
já aconteceu nos estúdios do
jornal ‘O Hoje’. Os representantes da escola MS ginástica
artística se juntam a figuras
como o produtor musical Ivan
Miyazato, o advogado ruralista
Djalma Rezende e o trio de
pagode Kamisa 10 como convidados do podcast. Toda segunda-feira um novo episódio
vai ao ar, às 19h pelo canal
do YouTube ‘Papo Xadrez’.
Na semana passada, os

apresentadores Ananda e Felipe tiveram um encontro com
o trio de pagodeiros na terra
do sertanejo, o Kamisa 10. Erlon, Pitchula e Angelo contam
desde o início do grupo, ainda
em 2014, passando por um
momento de reformulação,
em 2018, até alcançarem o
sucesso de hoje. Falando sobre
a diferença de idade que existe entre os integrantes, Erlon
contradiz o que muitos pensam e afirma que as divergências acabaram somando:
“essa diferença de idade somou bastante para o projeto,
cada um trouxe o melhor de
cada geração”, finalizou.
A 36ª transmissão ao vivo
do podcast aconteceu com a
cantora e compositora Maduli. Maria Eduarda Limongi,
como também é conhecida,
estreou no mercado musical
com seu single ‘Sinal’, que foi
lançado em Agosto deste ano.
Apesar do malabarismo entre
um emprego de meio período,
as aulas da faculdade de engenharia e a vida como artista, Maduli já se destaca. Antes
mesmo de soltar seu primeiro
single ela já ocupava alguns
dos maiores palcos do Estado,
como os dos festivais Vaca
Amarela e Goiânia Noise. (Especial para O Hoje)
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Aventura fantástica
Em ‘Avessos da Vida’, autor mineiro Valter de Oliveira retrata
amizade, segredos familiares e legado para gerações futuras

Sam Duarte decidiu investir na trajetória como
cantor e se prepara para lançar o primeiro DVD

Hit
apaixonado
Sam Duarte lança ‘Sofrer Fiado’,
primeiro single do DVD ‘De Olho
no Modão’
Elysia Cardoso
Novidade quentíssima
no meio sertanejo, o cantor
Sam Duarte lança no próximo dia 11 de novembro
o single ‘Sofrer Fiado’', uma
moda romântica daquelas
que vem para doer o coração dos abandonados. E
não pense que a data foi
escolhida de forma aleatória, o novo hit conta a história de um apaixonado
que precisa beber para esquecer a amada, mas ainda
não chegou o dia do pagamento. “Não vamos deixar
isso acontecer com os fãs,
não é mesmo?”, brinca Sam.
A canção foi gravada em
Goiânia em um show que
aconteceu em agosto, junto
com outras 10 músicas, sendo 5 inéditas e 6 regravações. O projeto ‘De Olho no
Modão’ é o primeiro da carreira de Sam, que chega
no meio musical para ressignificar sua própria vida.
Natural de Goiânia, cidade
conhecida como o berço
do sertanejo, Duarte cresceu vendo os pais cantarem na igreja e começou a
cantar ainda quando criança. Mas guardou essa vocação para ele mesmo enquanto estudava e formava
sua vida e família.
Acostumado a cantar
para divertir amigos e familiares, o profissional decidiu investir na trajetória
como cantor e se prepara
para lançar o primeiro
DVD. Aos 36 anos, médico
há 11 e oftalmologista há
seis, a decisão de se dedicar
à carreira musical foi um
processo que ocorreu em
meio à pandemia. “Nesses
anos de pandemia refleti
bastante sobre muita coisa,
como a efemeridade da
vida. Chegou uma doença
desconhecida rapidamente
que dizimou muitas pessoas e eu pensei: poxa, é

hora de tentar o projeto
que eu tenho, a vida é um
estalar de dedos e eu quero
fazer outras coisas que eu
gosto também”, conta Sam.
Contudo, há quem diga
que música e medicina não
combinam. Mas hoje, para
ele, o universo musical deixou de ser um hobby para
virar uma nova carreira.
Enquanto trabalha no primeiro DVD ele continua
com os atendimentos aos
pacientes, atividade que
ele ainda executa no dia a
dia. “Eu gosto muito do
que eu faço, gosto de trabalhar como médico, gosto
de atender meus pacientes,
do cuidado, de ver as coisas
acontecendo e eu sinceramente sentiria falta se abdicasse por completo da
medicina neste momento”,
relata o profissional.

Um alerta sobre a importância da empatia e da preservação ambiental, um convite para raciocinar sobre o
que a humanidade tem feito
pelo mundo e uma história
de amizade. Com tons de fábula, esta é a narrativa de
'Avessos da Vida', obra escrita por Valter de Oliveira.
Carla e Marluce se conheceram no colégio e em
pouco tempo se tornaram
amigas inseparáveis. Apesar
de serem de classes sociais
semelhantes, as famílias de
ambas possuem hábitos de
vida muito diferentes.
Tudo isso fica muito evidente quando Carla vai passar as férias escolares na casa
de Marluce, que mora em
um lugar bem inusitado: um
castelo no centro da floresta,
que pode ser acessado apenas
por um túnel secreto.
Mergulhadas em uma
aventura fantástica, as páginas de 'Avessos da Vida' apresentam a história de duas
garotas que aos poucos começam a adquirir consciência sobre questões importantes da sociedade contemporânea. A partir da ficção, Valter de Oliveira traz uma visão
de que é possível transformar o mundo e torná-lo um
lugar justo para todos.
'Avessos da vida' levanta
questões importantes sobre
causas sociais, preservação
da natureza e amizade por
instrumento da imaginação

em uma trama leve e vivenciada por personagens
cativantes.

Sobre o autor

Valter de Oliveira é o segundo dos cinco filhos de
Geraldo de Oliveira e Maria
Augusta de Oliveira. Natural
de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Formado em Eletromecânica, pelo Colégio Técnico Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Sempre foi amante das letras,
da comunicação perfeita e
da palavra bem colocada.
Considera sua facilidade de
criação um dom de Deus.
(Especial para O Hoje)

Novo projeto

As expectativas para o
projeto, segundo o cantor,
são as melhores para que
dê tudo certo. “Eu estou
apaixonado pelo trabalho,
pelas músicas, por toda a
ideia que a gente concebeu
até o momento. Quero fazer de forma leve, sinto
que é a hora certa de fazer
acontecer esse propósito,
porque agora trago mais
maturidade”, comenta.
Quando o assunto é referência musical, o artista
se inspira em grandes nomes do sertanejo, como Zezé
de Camargo e Luciano, Chitãozinho & Xororó, Edson
& Hudson, Bruno e Marrone, Chrystian e Ralf, Mato
Grosso e Mathias, Milionário
e José Rico, entre outros.
Sam tem se cercado de grandes profissionais já consagrados no show business, a
exemplo da gestora de carreira e consultora de imagem Maris Tavares e do produtor musical Bigair dy Jaime. (Especial para O Hoje)

Valter de
Oliveira sempre
foi amante das
letras, da
comunicação
perfeita e da
palavra bem
colocada

RESUMO de NovelaS
t
amor sem igual
Fernanda descobre que é
irmã de Poderosa. ela tenta
se aproximar de angélica, que
joga sobre Ramiro ter roubado
Peppe. leandro pede que Willian seja seu advogado. Fernanda descobre sobre a doença de Ramiro e Poderosa percebe o verdadeiro motivo de
ter sido procurada pelo pai.
leandro tenta se juntar a Bernardo. Ramiro tenta se explicar
para as filhas. Fernanda fica
chocada ao ouvir Poderosa
acusando Tobias de ter tentado matá-la. o vilão pede para
seus funcionários procurarem
Peppe e culpar Bernardo.

Mar do sertão
Jessilaine, a mando de Sabá
Bodó, envia para Cira uma foto
de Candoca com Herculano.
Tereza vê Timbó contar uma
história para Joca. Tertulinho
invade o quarto de Candoca e
a flagra com José e Manduca.
Maruan pensa em ir embora
de Canta Pedra. vanclei faz
uma aposta com Firmino. Mirinho começa a trabalhar para
vespertino. Maruan pede para
laura convencer labibe a falar
com ele. o Coronel fica tenso
quando deodora avisa a Floro
Borromeu que o culpado pela
aplicação de agrotóxico se
apresentará à polícia.

Cara e Coragem
Chiquinho se diverte na festa, e Rebeca fica animada. Paulo avisa a Marcela que descobrirá quem mandou Berimbau
incriminar Gustavo. Pat vai até
o escritório de danilo. Chiquinho pede para tirar foto com
Moa, que não percebe Rebeca
indo para o escritório. Pat encontra o passaporte de Bob
Wright. lucas pede para duarte alertar Jéssica sobre Renan.
danilo se anima ao saber que
Berimbau fugiu da cadeia. Pat
e Moa falam com Ítalo. Chiquinho é levado de sua festa
durante um show de mágica,
e Moa se desespera.

Poliana Moça
otto alega a Tânia que ela
é a mulher secreta que participou do sequestro dos irmãos. Éric quer tirar foto com
Helena para postar e provocar
Poliana; Helena se irrita por
ele só falar de Poliana e vai
embora do local. os capangas
da Cobra abordam carro com
Jefferson, Sergio e colega; eles
são espancados. Tânia assume
que sabia que otto estava
com escuta. Tânia diz para
otto seguir a vida dele e tomar cuidado onde ele pisa
daqui pra frente. admirados,
integrantes do ‘Magabelo’ se
aproximam de Pinóquio.

travessia
Brisa revela que ainda gosta de ari. otto se oferece para
ajuda-la. Joel diz a Brisa que
oto está gostando dela. Brisa
repara que Tonho se apegou
a Guerra. Juliana apresenta
Flora a Brisa e diz que cuidará
de seu caso. ari consegue encontrar o taxista que conduziu
Brisa e Tonho e pede ao motorista que o leve ao mesmo
destino. Isa demonstra estranhamento nas saídas de Theo,
mas Monteiro não leva em
consideração. Moretti comunica para oto que identificaram que o site da fundação
foi hackeado, e o ameaça.
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AGENDA CulTuRal
t
tributo à Marília Mendonça
a Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult),
em parceria com o Governo
de Goiás e estúdio Canto
Criador, promove Tributo à
Marília Mendonça, no mês
em que a morte da cantora
completa um ano. o evento
será no dia 9 de novembro,
às 20h, no Centro Cultural
oscar Niemeyer. os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma Sympla, no link. eles já podem
ser retirados. a homenagem
terá a participação da orquestra Sinfônica de Goiânia
e integrantes da ordem dos
Músicos do Brasil. quando:
quarta-feira (9). onde: avenida dep. Jamel Cecílio, Km
01 - Goiânia. Horário: 20h.
exposição de
antônio Poteiro
o Centro Cultural octo
Marques, unidade da Secretaria de estado da Cultura
(Secult), promove, nesta quarta-feira (9), uma visita guiada
pela exposição 'as matérias
vivas de antônio Poteiro: Barro, Cor e Poesia'. o evento

Prefeitura de Goiânia promove um tributo à cantora sertaneja
Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência, nesta quarta-feira (9)

doação de sangue
o Shopping estação Goiânia realiza, na quarta-feira
(9) um dia dedicado à doação
de sangue, em parceria com
o Hemocentro Goiás. Para
participar, basta agendar horário através do telefone (62)

99384-6367 e comparecer
no estacionamento do centro
de compras portando documento original com foto. as
coletas serão feitas das 8h
às 16h. quando: quarta-feira
(9). onde: avenida Goiás,
Nº 2.151, Centro - Goiânia.
Horário: das 8h às 16h.
Bazar multimarcas
Novembro começa com
uma super oportunidade
para quem deseja economizar com as compras de Natal
ou até mesmo com os looks
para as festas de fim de ano.
Nesta quarta-feira (9), Goiânia
terá uma edição especial do
Bazar Multimarcas, com cerca

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:
terça-feira (7). onde: av. dep.
Jamel Cecílio, Nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.

Vila Cultural recebe obras do Núcleo de
Práticas Artísticas Autobiográficas
A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria
de Estado da Cultura (Secult
Goiás), inaugura na próxima
quinta-feira (10), às 18h, a
exposição coletiva 'Antes
que acabe em nós nosso desejo', que reúne obras de 24
artistas que integram ou já
integraram o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas (NuPAA) - grupo de
pesquisa vinculado à Escola
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAVUFG), que existe desde 2017.
A exposição está montada
na grande Sala da Vila Cultural Cora Coralina e ficará
em cartaz até 10 de dezembro deste ano, com visitação
gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. A coletiva tem coordenação artística de Ana Reis, Odinaldo
Costa e Manoela Rodrigues,
e curadoria compartilhada
do Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas.
A mostra é composta por
100 trabalhos, entre foto-

Mostra ‘Antes que acabe em nós nosso desejo’ leva ao público
trabalhos artísticos de 24 artistas na Vila Cultural Cora Coralina
grafias, vídeos, instalações,
performances, pinturas e
outras linguagens que desdobram as possibilidades

do autobiográfico e do autoficcional nas práticas artísticas. 'Antes que acabe em
nós nosso desejo' transita

por narrativas pessoais, histórias de vida, memórias
reais ou inventadas, dissidências nas estruturas de
gênero e colonialidade.
Segundo os coordenadores do evento, Ana Reis, Odinaldo Costa e Manoela Rodrigues, a coletiva é direcionada a todos que se interessam pelo campo da arte e
suas aproximações com as
poéticas do cotidiano, da intimidade, do corpo e das experiências de vida.
Participam da exposição
os artistas: Ana Flávia Maru,
Ana Reis, Badu, Bicha Branca
da Mata, Bruna Mazzotti, Camila Ribeiro, Daniela Marques, Denise Moraes, Don
Gomes Alves, Eugenia S., Felipe Santos, FranXica, Ianah
Maia, Julliana Oliveira, Kassius Brunno, Laura Papa, Lucelia Maciel, Luiza Domingos, Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues, Matheus Pires,
Odinaldo Costa, Samuel Siqueira Rufo, Semíramis de
Medeiros e Thaysa Alarcão.

CELEBRIDADES
simaria demonstra indignação e exige respeito para
Claudia Leitte após cantora
ser vaiada em show
Simaria usou as redes sociais para defender Claudia
leitte, que teve show interrompido com vaias e gritos
por conta da eleição do presidente luiz Inácio lula da
Silva na Micareta Salvador, na
última sexta-feira (4). a irmã
de Simone demonstrou indignação e afirmou que o público não teve respeito com a
carreira da artista, que é fortemente ligada ao Carnaval.
"que vergonha! Respeitem a
história da Claudinha! uma
mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais. Parem
com isso, pessoal. lembremse que por trás de uma grande artista tem uma história,
um coração, uma pessoa que
passa pelas mesmas coisas
que vocês", desabafou Simaria
através do comentário em
um perfil sobre entretenimento. (Patrícia dias, Purepeople)

BBBarraco! Bárbara Heck
faz comentário sobre namoro de eslovênia e Lucas
e modelo rebate
Se durante o ‘BBB 22’ o
clima entre os participantes
do quarto lollipop era de
paz e amor, fora da casa e
meses após o fim do reality
a realidade parece ser outra.
Bárbara, Gustavo e laís participaram de um encontro
com os fãs. em um determinado momento, o casal
deu um beijo cinematográfico e gerou o seguinte comentário de Bárbara: "ai,
duvido que o lucas faz isso".
a fala da loira não foi bemvista por eslovênia, namorada de lucas desde o reality. em uma resposta a um
fã que postou o vídeo, a
miss comentou: "Poderia parar de focar no relacionamento alheio e cuidar do
seu, né? acredite: faz e faz
muito bem feito hehehe",
escreveu a miss. (Nathalia
duarte, Purepeople)
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HORÓSCOPO
t
de cinco mil peças de grifes
como Farm, dimy, Cholet e
Morena Rosa, com descontos
de até 75% e preços a partir
de R$ 50. o evento acontecerá das 9h às 19h, no espaço
da Terral Incorporadora.
quando: até quinta-feira (10).
onde: Rua 1132, quadra 235,
Setor Marista - Goiânia. Horário: das 9h às 19h.

será às 19h e tem entrada
gratuita. a visita guiada será
feita com o curador da mostra, divino Sobral. o evento
é uma oportunidade para o
público se aproximar e conhecer melhor o trabalho do
artista. quando: quarta-feira
(9). onde: Rua 4, Nº 515, Centro, Sobreloja do edifício Parthenon Center – Goiânia. Horário: 19h. entrada gratuita.

n

Anitta explica ‘sarrada’ em política
que viralizou em premiação
Anitta se apresentou
na premiação ‘Los40 Music Award 2022’, na Espanha, e viralizou. Isso
porque a cantora, em um
determinado momento
da performance, decidiu
interagir com algumas
pessoas da plateia e teve
as mais diversas reações.
Uma das espectadoras
deu um ‘chega para lá’
em Anitta e fez questão
de se afastar quando viu
a brasileira se aproximando. Já outra, a política
conservadora Isabel Díaz
Ayuso, se empolgou e
dançou com a cantora durante a apresentação de
‘Envolver’. Nesta segunda-feira (7), Anitta participou do programa ‘El
Programa de Ana Rosa’ e
falou sobre o momento.
"Oi, Ana Rosa! Bom, eu

não imaginava que teria
tanta gente importante aí
sentada nessas mesas", se
explicou a cantora. No
mesmo programa, Isabel
também falou sobre o
momento. Ela se divertiu
e confessou precisar de
uma ajuda da cantora. "Já
falei com Anitta antes,
mas não esperava isso.
Eu não rebolo nada, eu
não faço isso. Não sabia
para onde olhar", contou
a política, que completou:
"Eu a vi e disse a mim
mesma: 'Tenho que ir à
academia'". (Nathalia
Duarte, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Comece o dia com autoconfiança. É um bom dia para se comunicar com amigos ou compartilhar ideias para o desenvolvimento de um projeto. o cenário
exige de você concentração e seleção do que você deve manter e
do que deve ser descartado.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o céu garante bons resultados
dos seus propósitos, portanto
confie no seu progresso e no seu
desenvolvimento. o dia sugere
que você olhe para as finanças e
avalie muito bem os seus investimentos. Há desafios na elaboração de ideias com uma pessoa.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o caminho espiritual é o farol
para guiar os movimentos certos
para o seu desenvolvimento. o
trabalho exige demais, então será
importante priorizar as tarefas.
Geminiano, cuide da sua imagem
e das suas posturas. Talvez seja
essencial se posicionar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
os planos estão em desenvolvimento e tudo indica que darão muito certo. Busque entender
as mudanças pelas quais você
vem passando, porque fazer escolhas exige de você maturidade,
principalmente para os filhos ou
para o setor afetivo.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Há um bom movimento para
resolver questões com partilhas,
heranças ou acertos de contas
com uma pessoa. uma pessoa se
sente muito pressionada pelas
responsabilidades e — isso de alguma forma afeta os assuntos
em família ou domésticos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Tem uma pessoa, possivelmente uma parceria comercial,
que o ajuda no campo profissional. essa pessoa também precisa
muito da sua ajuda. É uma troca.
Mas as exigências são altas e o
seu desejo é obter logo um resultado palpável. Tenha calma.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Há crescimento e progresso
no seu trabalho. o seu conhecimento está em destaque e, para
alguns, pode se tratar de um
curso importante. o céu deixa
em destaque os planos financeiros. É preciso priorizar e planejar cada detalhe.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
os planos que você vem traçando com uma pessoa são positivos para ambos, porém os resultados só virão se houver dedicação, comprometimento e esforço. encare o esforço como uma
oportunidade de evoluir. a vida
pede mais flexibilidade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Há bençãos e crescimento no
seu trabalho. o céu recomenda
que você cuide da sua casa ou do
local de trabalho com mais amor
e esmero. Pode envolver também
uma limpeza energética. existem
informações que geram pressão
interna e preocupações.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
uma nova percepção amplia
a sua forma de pensar e também
traz curas significativas. existem
preocupações financeiras ou investimentos que pedem de você
sabedoria para priorizar. Foque
nas possibilidades e encare como
uma forma de gerar movimento.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Na parte da manhã, você receberá boas influências do céu
para avaliar os investimentos destinados à família ou a um imóvel.
as responsabilidades são altíssimas, mas são exatamente os esforços que o ajudarão a vencer.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
uma nova percepção o ajuda
a conduzir planos que foram estagnados no passado. Parece que
tudo agora faz sentido. É essencial
manter uma mente flexível. a partir dessa consciência, você vai averiguando como deve conduzir os
planos. assim será melhor.
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Essência

Elysia Cardoso
Uma doença silenciosa e
com difícil diagnóstico clínico
é a responsável por uma em
cada quatro mortes no mundo: a trombose. De acordo
com pesquisa realizada pela
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
(SBACV), cerca de 180 mil brasileiros são acometidos pela
doença. A trombose ataca
principalmente as veias das
pernas (Trombose Venosa
Profunda) e os pulmões (embolia pulmonar).
“Essa doença, que atinge
principalmente pessoas com
mais de 40 anos, tem como
característica a formação de
um coágulo sanguíneo que
causa a obstrução e inflamação na parede do vaso, impossibilitando o fornecimento de sangue para o corpo”,
explica Nívea Malafaia, fisioterapeuta e coordenadora
do colegiado de Fisioterapia
da UNEX.
Ainda de acordo com o especialista, os principais sintomas são dor, calor, vermelhidão e rigidez da musculatura no local em que se formou o trombo.

Doença silenciosa
Trombose é responsável por uma a cada quatro
mortes no mundo. Enfermidade atinge 180 mil no País

Causas da doença

Fisioterapia em
pacientes com trombose

Os médicos separam os
trombos de acordo com o tipo
de vaso sanguíneo em que
eles se desenvolvem. Se o
trombo é formado em uma
artéria, como o coração ou
cérebro, é chamado de trombose arterial. Mas, se ele ocor-

durante a internação, assistência ambulatorial ou home
care”, explica. “É importante
ressaltar que apenas 50% dos
pacientes apresentam sintomas de trombose, antes que
ela se torne um risco à vida”,
salienta o especialista.
A fisioterapia também é
indicada para o paciente que
está internado em tratamento
médico, já que auxilia na redução do inchaço, reduz a dor
e, principalmente, faz os exercícios de respiração. “Através
dessas atividades trabalhamos
a prevenção da síndrome do
imobilismo, que representa
um fator importante de comprometimento da qualidade
de vida”, explica Malafaia.

Estilo de vida sedentário, má alimentação e até o uso de concepcionais podem causar trombose
rer em uma veia, é denominado de trombose venosa.
“Quando esse tipo ocorre em
veias profundas da perna, do

braço, do abdômen e no cérebro, chamamos de Trombose Venosa Profunda (TVP)”,
informa a especialista.

“A fisioterapia entra na
prevenção da trombose, já
que a mobilidade do paciente
é o fator que podemos mudar

A coagulação do sangue
pode ser causada por diversas
reações químicas entre as plaquetas e proteínas, chamadas
de fatores de coagulação. “Se
a pessoa está saudável, o próprio corpo regula o processo
de coagulação de acordo com
suas necessidades”, explica
Hayana Leal, enfermeira e
coordenadora do curso de Enfermagem da UNEX.
Porém, alguns casos aumentam as chances de trombose, como o ato de fumar,
colesterol alto, obesidade, câncer, diabetes, estresse e sedentarismo. “Aliar um estilo
de vida saudável e uma alimentação equilibrada, além
de ter os exames em dia, facilitam para que a saúde permaneça forte”, finaliza Hayana. (Especial para O Hoje)

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

‘Adão Negro’ é o filme solo
do anti-herói, baseado no
personagem em
quadrinhos Black Adam
(Dwayne Johnson), da DC
Comics

homônimo, o filme acompanha as aventuras do crocodilo
lyle que mora em uma casa
vitoriana em Nova Iorque
com a família Primm e vive
altas aventuras na cidade
grande. Cinemark Flamboyant: 13h10, 14h, 14h05,
16h30, 19h10, 19h50. Cinemark Passeio das Águas: 14h,
15h, 16h, 16h30, 19h30. Kinoplex Goiânia:
16h25,
18h40. Cineflix aparecida:
14h50, 17h05, 19h20.
A Luz do Demônio (Prey For
The devil, 2022, eua). duração: 1h 33min. direção: daniel
Stamm. elenco: Jacqueline
Byers, virginia Madsen, Colin
Salmon. Gênero: Terror, suspense. as ocorrências de possessão demoníaca aumentaram. Para ajudar a combater
o crescente números de casos,
a Igreja decidiu abrir uma escola voltada a treinar padres
aptos para praticar exorcismos. Cinemark Flamboyant:
13h30, 14h, 14h45, 15h,
15h50, 16h15, 17h, 18h,
18h40, 19h15, 20h20, 20h50,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 13h30, 14h, 14h45,
14h55, 15h50, 16h15, 17h,
17h10, 18h, 19h15, 19h20,
20h30, 21h30, 21h40. Kinoplex
Goiânia: 19h, 21h. Cineflix
aparecida: 14h40, 16h50, 19h,
19h20, 21h10.

One Piece Film: Red (one
Piece Film: Red, 2022, Japão).
duração: 1h 55min. direção:
Goro Taniguchi. elenco: Kaori
Nazuka, Mayumi Tanaka, Kaori Nazuka. Gênero: animação,
aventura, comédia. uta - a
cantora mais amada do mundo. Sua voz, com a qual ela
canta enquanto esconde sua
verdadeira identidade, foi
descrita como "de outro mundo". ela aparecerá em público
pela primeira vez em um
show ao vivo. Cinemark Flamboyant: 14h40, 15h40, 18h20.
Cinemark Passeio das Águas:
13h, 15h40, 16h50, 18h20. Kinoplex Goiânia: 16h30, 18h30,
21h10. Cineflix aparecida:
15h40, 17h, 19h30.
Adão Negro (Black adam,
2022, eua). duração: Black
adam. direção: Jaume ColletSerra. elenco: dwayne Johnson, aldis Hodge, Pierce Brosnan. Gênero: ação, fantasia,
aventura. Nascido no egito
antigo, alter ego de Tethadam e filho do faraó Ramsés
II, adão Negro foi consumido
por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro.
Grande inimigo de Shazam!
nas Hqs, é um anti-herói em
busca de redenção ou um herói que se tornou vilão? Cinemark Flamboyant: 14h, 14h10,
14h50, 15h25, 16h40, 17h05,

17h20, 17h40, 18h10, 19h,
19h50, 20h30, 21h10, 21h50.
Cinemark Passeio das Águas:
13h20, 14h, 14h20, 15h10,
15h20, 16h10, 16h50, 17h10,
17h50, 18h10, 19h, 20h,
20h40, 21h, 21h50. Kinoplex
Goiânia: 14h40, 15h40, 17h20,
18h20, 18h50, 20h, 21h,
21h30. Cineflix aparecida: 14h,
15h, 15h20, 16h35, 19h10,
21h45, 22h.
A Mulher Rei (The Woman
King, 2022, eua). duração: 2h
15min. direção: Gina PrinceBythewood. elenco: viola davis, Thuso Mbedu, lashana
lynch. Gênero: Histórico, drama, ação. a Mulher Rei acompanha Nanisca que foi uma
comandante do exército do
Reino de daomé, um dos locais mais poderosos da África
nos séculos XvII e XIX. Kinoplex Goiânia: 21h15.
Purgatório (Czysciec, 2022,
Polônia). duração: 1h 30min.
direção: Michał Kondrat. elenco: Małgorzata Kożuchowska,
Philippe Tłokiński, Ida Nowakowska. Gênero: documentário. desde o início dos tempos,
as pessoas se perguntam o
que as espera após a morte.
embora ninguém tenha conseguido desvendar este mistério, muitas pessoas, ao longo dos tempos, puderam ver

além – como Fulla Horak, Santa Faustina Kowalska ou São
Padre Pio – místicos. Cinemark
Flamboyant: 19h10.
As Aventuras de Tadeo 3 (Tadeo Jones 3: la Tabla esmeralda, 2022, espanha). duração: 1h 25min. direção: enrique Gato. elenco: Óscar Barberán, luis Posada, Michelle
Jenner, anuska alborg. Gênero: animação. Neste novo capítulo, Tadeo mostra que seu
maior sonho é ser aceito por
seus colegas arqueólogos,
mas seu comportamento naturalmente desastrado o atrapalha quando, acidentalmente, ele destrói um sarcófago
raro. Cinemark Flamboyant:
14h30, 14h40, 16h50. Cineflix
aparecida: 15h.
Sorria (Smile, 2022, eua). duração: 1h 55min. direção:
Parker Finn. elenco: Sosie Bacon, Jessie T. usher, Kyle Gallner. Gênero: Terror, suspense. Tudo na vida da dra. Rose
Cotter muda, após uma paciente morrer de forma brutal em sua frente. a partir
daí, ela começa a experimentar ocorrências assustadoras
que ela não consegue explicar. Cinemark Flamboyant:
22h10. Cinemark Passeio das
Águas: 14h10, 21h15. Kinoplex Goiânia: 16h.
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Negócios
Uma em cada
quatro compras
presenciais feitas
com cartões de
crédito é por meio
de aproximação

Uso de cartão por aproximação
cresce, mas requer atenção
Apesar da
comodidade,
nova forma de
pagamento exige
alguns cuidados
do consumidor
para se proteger
contra golpes
Vitória Coimbra
Os cartões de crédito e de
débito mais atuais oferecem
aos consumidores a opção de
pagamento por aproximação,
o que acaba facilitando e agilizando na hora do pagamento.
Também conhecidos como cartões contactless, eles utilizam
a tecnologia NFC (Near Field
Communication) para permitir
transações sem que seja necessário inserir o cartão nas
máquinas de pagamento da
forma tradicional e, em muitos
casos, dispensam até mesmo
a digitação de senha.
De acordo com a Associação
Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs), o uso do cartão por
aproximação cresceu 384%, ou
seja, uma em cada quatro compras presenciais feitas com
cartões de crédito é por meio
de aproximação. A expectativa
do setor é que, até o fim do
ano, metade das transações
presenciais seja realizada com
o uso desta tecnologia.
A nova modalidade torna
as compras do consumidor
mais rápidas e confortáveis,

já que em algumas situações
sequer há a necessidade de
retirar o cartão de dentro
da carteira para que a ‘maquininha’ identifique a transação, bastando apenas
aproximá-la para que a compra seja concluída.
De acordo com o advogado
Bruno Prado, especialista em
Direito Digital e Proteção de
Dados do escritório Maia Sociedade de Advogados, essa
comodidade tem despertado

o interesse de golpistas. “Eles
aproveitam da desnecessidade
de senha e da simples aproximação para aplicar um novo
golpe. Aquele no qual, enquanto o consumidor permanece
distraído, o golpista aproxima
uma máquina de cartão do
bolso ou da bolsa do consumidor desatento para realizar
transações sem que ele perceba”, explica.
Entretanto, segundo o especialista, existem medidas

que dificultam a aplicação
desse golpe e que podem ser
adotadas por qualquer portador desses novos cartões.
A primeira é desativar a opção de pagamento por aproximação junto ao banco. Na
maioria das vezes, essa configuração pode ser feita pelo
aplicativo de celular do banco
ou então nas próprias agências bancárias. “Caso o consumidor queira manter essa
função ativa, então é importante criar algumas barreiras
que dificultem a atuação dos
golpistas. E a primeira é limitar junto ao banco a quantia que pode ser paga sem a
necessidade de digitação de
senha. Isso reduz o prejuízo
daqueles que forem pegos no
golpe”, orienta.
Outra opção é criar barreiras de proteção no cartão.
Guardando-o sempre à vista
ou em locais em que a tática
não possa ser realizada sem
que o consumidor perceba. Assim, evitar deixar o cartão no
bolso traseiro da calça, por
exemplo, torna-se uma opção
eficaz. “Uma alternativa também é a aquisição de pequenas
capas de proteção para o cartão, que prometem criar uma
barreira, bloqueando o sinal
dos cartões, que impede a funcionalidade da opção por aproximação enquanto estiverem
nelas guardados.”

Caí no golpe, o que faço?

A primeira recomendação
é entrar em contato imediatamente com o banco para
registrar a reclamação, abrir
uma contestação sobre a
transação, e, na sequência,
registrar o fato por meio de
um boletim de ocorrência.
“Dependendo da situação e
da resposta do banco sobre
a fraude sofrida, é possível
ainda levar a discussão ao
Poder Judiciário quando o
consumidor poderá demandar da instituição financeira
a reparação pelo prejuízo sofrido quando for possível imputar-lhes responsabilidade
pela falha de segurança”, explica o advogado.
Em alguns casos, a instituição financeira tem sido condenada a restituir o prejuízo
de seus consumidores, vítimas
da fraude. Por esta razão, a
consulta a um advogado é
sempre recomendada. “Não
há dúvidas de que a tecnologia
agrega comodidade ao cotidiano, mas isso não afasta a
necessidade do consumidor
de conhecer essas novas ferramentas e agir sempre com
atenção e precaução para evitar se tornar vítima de novos
golpes que, ainda que sejam
reparáveis, demandam esforço e um tempo precioso para
solucioná-los”, recomenda.
(Especial para O Hoje)

