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Metade não controla despesas parceladas

t
LEia nas CoLunas

Xadrez: Bruno Peixoto tem
aval de Ronaldo Caiado ou é
candidato dele mesmo?
Política 2

Econômica: Massa salarial
atinge recorde, refletindo a
baixa da inflação
Economia 4

esplanada: Orçamento dispo-
nível para 2023 pode ficar bem
abaixo da expectativa 
Política 6

Com iVa, 
Goiás 

tombará

Edwal Portilho

Opinião 3

Aprovado texto
preliminar do
Orçamento 2023 
As projeções de receita e des-
pesa totalizam R$ 5,2 trilhões,
R$ 143,5 bilhões para inves-
timento das estatais e R$ 5
trilhões aos orçamentos fiscal
e da seguridade social. Destes,
R$ 2 trilhões referem-se ao
refinanciamento da dívida
pública federal. Política 6

Máquinas têm
queda de 9,4%
em outubro
As vendas da indústria brasileira
de máquinas e equipamentos to-
talizaram em outubro R$ 26,2 bi-
lhões, uma queda de 9,4% em re-
lação ao mesmo mês do ano pas-
sado. Em comparação com setem-
bro, também houve diminuição,
de 10,4%. No ano, as vendas so-
maram R$ 262,6 bilhões. Cidades 10

Jardel Sebba
pede apoio na
porta de quartéis
Tucano, o ex-prefeito de Cata-
lão Jardel Sebba utilizou as
redes sociais para pedir apoio
ao presidente Jair Bolsonaro
(PL) para os manifestantes que
ocupam as portas dos quartéis.
Presidente do Cidadania em
Goiás, Gilvane Felipe criticou
a postura de Sebba. Política 5

O Cimehgo informa que a pre-
visão é de muita chuva, com
risco de tempestades. Cidades 10

Fortes chuvas trazem
alerta a áreas de risco

É tempo de fondue, chocolate, massa e vinho
Com dias mais amenos, chegou a hora de usar aquele bom sofá, um
cobertor e Netflix para curtir temperaturas mais frias. Essência 13

Aumenta busca
dos goianos por
imigração para
outros países
A polarização política no Brasil tem deixado muita gente in-
segura quanto ao futuro e, como consequência, aumentado
o número de pessoas que consideram a hipótese de viver em
outro País. Houve um aumento na busca por dupla cidadania.
Até 2020, existiam 4,2 milhões de brasileiros no exterior,
sendo 1,9 milhão nos Estados Unidos e 1,3 milhão em países
da Europa. Em 10 anos, o crescimento foi de 35%. Cidades 9

ArgentinA 
derrota a Polônia 
e se classifica
Mesmo pressionada, a Argen-
tina, de Lionel Messi, conseguiu
vencer os poloneses por 2 a 0
e se garantiu nas oitavas de fi-
nal da Copa do Mundo. Mac
Allister e Julián Álvarez mar-
caram os gols do triunfo sul-
americano. Mesmo derrotada,
Polônia se classificou. Esportes 7
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Francisco Costa

O Governo de Goiás ofi-
cializou, por meio do Diário
Oficial do Estado, na manhã
da última quarta-feira (30),
a escolha do advogado Vi-
cente Lopes como desembar-
gador na vaga do Tribunal
de Justiça de Goiás (TJGO)
do Quinto Constitucional.
Atualmente, ele é juiz-mem-
bro titular do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-GO).
Conforme mostrado pelo O
HOJE, a seleção ocorreu na
noite de terça-feira (29).  

A posse ainda será desig-
nada pelo presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembar-
gador Carlos França. Esta
ocorre em sessão especial do
Judiciário. “Foi com muita sa-
tisfação que assinei a nomea-
ção do advogado Vicente Lo-
pes como desembargador do
Tribunal de Justiça de Goiás,
pela vaga da advocacia no

Quinto Constitucional”, co-
municou Ronaldo Caiado, em
suas redes sociais.

Segundo ele, Vicente pos-
sui uma carreira ilibada, de
grandes serviços prestados
junto ao Judiciário goiano e
agrega os predicados neces-
sários para a função. Além
dele, integravam a lista trí-

plice os advogados Alexandre
Kafuri e Augusto Ventura.

Previsto no artigo 94 da
Constituição Federal, o Quin-
to Constitucional é um dis-
positivo que determina que
um quinto das vagas de de-
terminados Tribunais Regio-
nais Federais, dos Tribunais
dos Estados e do Distrito Fe-

deral e Territórios seja preen-
chido por advogados e mem-
bros do Ministério Público,
alternadamente. Os membros
do MP devem gozar de notó-
rio saber jurídico e reputação
ilibada, além de mais de dez
anos de atividade profissio-
nal. (Francisco Costa, espe-
cial para O Hoje)

A posse ainda
será designada
pelo presidente
do Tribunal,
desembargador
Carlos França, em
sessão especial
do Judiciário

Bruno tem aval de Caiado 
ou é candidato dele mesmo?

À medida que o ano de 2022 começa a dar
os últimos suspiros e 2023 bate à porta, uma
nova eleição toma forma e assanha o apetite
pelo poder de muitos deputados. Trata-se da
disputa pela presidência da Alego que, a partir
de fevereiro, quando efetivamente começa a
nova legislatura e, por consequente, teremos
um novo presidente da Mesa Diretora do Legis-
lativo estadual. É um cargo importante que
pode tornar a vida do governador mais branda
ou espinhosa. Por isso, a corrida por este naco
de poder começou a tomar forma bem antes do
resultado das urnas com dois nomes mais lem-
brados: Álvaro Guimarães –  que não conseguiu
se reeleger – e Bruno Peixoto, os dois do União
Brasil, legenda do governador Ronaldo Caiado.
Assim que terminou a apuração das urnas, o
fiel líder do governo na Alego, Bruno Peixoto,
saiu munido com um capital político na pasta
recheado com 73.692 votos. A estratégia foi pro-
curar colegas eleitos e dizer que suas pretensões
esra disputar o cargo de Lissauer (PSD). Assim,
ele tem cumprido o roteiro, sempre utilizando
como escudo o fato de ser “o candidato natural
de Caiado”. Não é bem assim. O governador pe-
diu, logo que soube da
movimentação, discri-
ção na disputa. Al-
guns pretenden-
tes recuaram,
mas Bruno
não. A pergunta
que fica é: Bru-
no é candidato
de Caiado ou dele
mesmo?

Deputados sorriem, mas não piam
Embora seja intensa a movimentação de Bruno,

incluindo notas nos portais e os formadores de
opinião citarem seu nome, até o momento, nenhum
deputado se dispôs a declarar publicamente que
vota nele. Nos bastidores, alguns auxiliares do
governador dizem que seria justo o governador
apoiá-lo, mas Caiado, pelo menos publicamente,
permanece mudo. A conferir.

Chiquinho operador...
Deputado Francisco de Oliveira (MDB)

é reconhecidamente um bom articulador
nos bastidores e tem feito um bom trabalho
na arte da conversa. Ele é o maior cabo
eleitoral junto aos deputados que irão es-
colher o novo presidente da Alego, mas
exagera, segundo fontes da coluna, nas
promessas de cargos que não possui.

... sem mandato
Chiquinho não conseguiu se reeleger,

ficando novamente na suplência de depu-
tado. Por conta desse detalhe, precisa se
ajeitar em uma das diretorias ou secretarias
importantes da estrutura da Casa, afinal,
não quer ficar longe do poder. 

Cidadão goiano
Em sessão solene na noite desta quar-

ta-feira (30), o prefeito de Novo Gama,
Carlos Alves dos Santos, conhecido poli-
ticamente como Carlinhos do Mangão
(PL), foi agraciado com o título de ‘Cida-
dania Goiana’ e também homenageado
com a Medalha do Mérito Legislativo Pe-
dro Ludovico. A iniciativa foi da deputada
estadual e eleita federal, Lêda Borges
(PSDB). Mangão é um dos prefeitos mais
prestigiados na região do Entorno e tam-
bém pela população novogamense.

Juros nas nuvens
Pobre classe média, maior usuária

do crédito rotativo. A média dos juros
em outubro foi de 399,5%, maior taxa
desde agosto de 2017, quando esteve em
428%. Os dados são do Boletim de Esta-
tísticas Monetárias e de Crédito, divul-
gados pelo Banco Central. 

Inflação? Ora bolas!
Pelo andar das conversas dos petistas

com assento próximo ao presidente Lula,
mesmo com convulsões internas, o ímpeto
é gastar o que não tem. A esquerda gosta
de gastar o que não tem e isso assusta
empresas e fomenta a inflação. Que o
diga a vizinha Argentina, que deve fechar
o ano perto de 100% de inflação. (Espe-
cial para O Hoje)

Governo oficializa Vicente Lopes
como desembargador do TJGO
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Divulgação

Xadrez
Wilson Silvestre | (62) 99314-0518          xadrez@ohoje.com.br

O jornalista Realle Palazzo vai ocupar a posição de secretário
de Comunicação na Prefeitura de Goiânia (Secom). Palazzo, que
era assessor da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás
(OAB-GO), vai substituir o jornalista Tony Carlo, que pediu para
sair do cargo no início de novembro. Antes do nome de Palazzo
ser confirmado, o ex-secretário executivo da Secom, Fábio
Simonetti, figurava como o principal cotado para assumir a
chefia da pasta. Porém, o favoritismo de Simonetti, que foi
um dos responsáveis por comandar a campanha da primei-
ra-dama de Goiânia, Thelma Cruz (Republicanos) para a As-
sembleia Legislativa de Goiás (Alego), não se confirmou.
Tony Carlo deixou o cargo na última quarta-feira (30).

Chegou a ser ventilada a possibilidade do Executivo
manter o quadro atual de auxiliares e dar início às reformas
apenas no ano que vem. Nos bastidores, o comentário é
que outras mudanças estão a caminho. O prefeito, no en-
tanto, tem “segurado” mudanças expressivas no alto escalão
da prefeitura em função do imbróglio envolvendo a mesa
diretora da Câmara Municipal. Isso porque recentemente
o PROS decidiu contestar a reeleição de Policarpo na
Justiça. O processo está em andamento. Policarpo (Patriota),
habilidoso que é, tem trabalhado pelos bastidores da
política goiana a fim de se sustentar no poder. 

Fontes do primeiro escalão disseram ao O HOJE que todas
as alterações iniciadas com a troca na Secom serão focadas
em uma espécie de “reconstrução” política. A ideia é fortalecer
alianças para o ano que vem, com foco em ocupar os vácuos
na “articulação política” deixados a partir do desembarque
do Republicanos. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Realle Palazzo 
é o novo secretário
de Comunicação 
em Goiânia

Realle Palazzo atuava como assessor de comunicação da OAB-GO

Larissa Melo 

Até então, o indicado
atuava como juiz-
membro titular do
Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás
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Sentir-se parte da 
empresa é saudável

Edwal Portilho

Da cerca de arame farpado e pasto de capim
nativo ao sétimo maior Estado industrializado
do Brasil em menos de quatro décadas. Este
feito possibilita a nós, goianos, nos orgulhar
dessa admirável transformação. Tudo passou
tão rápido que, de repente, parece que não par-
ticipamos ou nos esquecemos dessa época.

Na verdade, não estamos com amnésia cole-
tiva. É que o ser humano tem a capacidade de
relembrar seletivamente, deletando ou jogando
no arquivo morto os momentos difíceis e com-
plexos que a vida nos apresentou, trazendo
para a área de trabalho, além da experiência
acumulada, o olhar no presente e os planos
para o futuro. E é neste sentido que os levo a
essa reflexão: como pode ser o futuro de Goiás?

Com um olhar histórico, fomos vencendo
ano a ano, batalhas aparentemente intranspo-
níveis. Um Estado emergente derrotando os gi-
gantes, fosse onde fossem os confrontos. Goiás
venceu. Vitórias determinadas pela resiliência
de empreendedores rurais e urbanos e pelas
políticas públicas desenvolvimentistas imple-
mentadas por nossos governantes. Assim che-
gamos ao hoje Goiás industrial.

Sem o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO) e os programas de incen-
tivos fiscais estaduais, Goiás estaria ainda no
capim nativo e no arame farpado. Mas não. Pio-
neiros, os goianos lideraram a revolução indus-
trial do Brasil subdesenvolvido, que quis romper
com o modelo concentrador da indústria tradi-
cional do Sudeste. Fomos copiados e a indústria
se espalhou pelo País, com nosso modelo de
fundo para financiamento com juros menores
do que as taxas de mercado e os programas que
incentivam, com impostos próprios, a indus-
trialização, agregando alto valor às matérias-
primas locais ou mesmo importadas.   

E mitos foram caindo. Um deles, o da posição
geográfica favorável. Essa ideia do nosso Estado
ser o “Coração do Brasil”, algo que não vai além
do universo dos apaixonados. Racionalmente, a
economia nos enquadra como a região distante

dos portos marítimos, o que move a economia
mundial, e também longe dos maiores centros
de consumo do País. Em resumo, estamos a,
pelo menos, mil quilômetros da maior movi-
mentação econômica, o que reflete um inevitável
maior custo logístico. Esse peso extra vale para
o agro e para a indústria.

O lero-lero de macroeconomistas de que uma
equalização ou simplificação dos impostos esta-
duais valoriza a competitividade não convence.
Temos um parque industrial novo, moderno, tec-
nológico e extremamente competitivo antes dos
impostos. Porém, com uma futura implantação
do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), defendido
por paulistas há décadas, a indústria goiana
perde o incentivo, pois o ICMS cobrado na pro-
dução sai de cena e entra o IVA, cobrado no con-
sumo. O recolhimento será integral e no destino,
ou seja, nos maiores consumidores: São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Goiás ficará com o
imposto recolhido sobre o que consome. O tombo
é grande, pois hoje somos grandes produtores.

Aos Estados que perderiam receita, os tecno-
cratas inventaram um tal de “Fundo de Compen-
sação” semelhante ao da Lei Kandir, que há décadas
não funciona. Ah! Mas esse recurso será orça-
mentário, então... Apontem as rubricas! Quem vai
produzir esse dinheiro? De onde vem? E se esse
fundo funcionar, vai compensar os Estados e não
o custo de produção das nossas indústrias! Sangra
no privado, compensa no público. Funciona?

Enfim, avançando o IVA, apelidado de Imposto
saindo Via Anhanguera (SP-330), daremos um
adeus à era do desenvolvimento industrial no
Brasil Central. Segue,
portanto, um sério aler-
ta aos nossos congres-
sistas e rogo pelo povo
goiano: não percam essa
batalha para os Estados
desenvolvidos. Sejamos
liderados pelo nosso es-
pírito de sobrevivência,
da nossa economia, dos
nossos empregos. Goiás
está sob ameaça.

José Carlos Nascimento

O home office já é realidade para alguns profissionais
há um bom tempo, mas durante a pandemia ele foi
tão difundido que, agora, assistimos ao movimento de
consolidação de novos modelos de trabalho. Conse-
quentemente, vemos uma transformação na forma
de liderar pessoas. Segundo uma pesquisa do Google
Workspace com IDC Brasil, apenas 25% das empresas
estão atuando presencialmente em 2022. A maior parte
está em modelo híbrido (56%) ou remoto (19%). Isso
nos leva a refletir sobre os desafios das organizações,
que vão muito além dos estruturais, uma vez que
cada vez mais profissionais exercem suas funções
remotamente. Pois, em uma empresa, é necessário
que exista um senso coletivo. Mas como fazer isso
com pessoas que, em alguns casos, nunca se viram
pessoalmente? O mercado está sendo obrigado a re-
pensar a cultura organizacional para despertar o
senso de pertencimento nesses trabalhadores.

Afinal, nunca é demais lembrar que o homem é
um animal social. Segundo o psicólogo americano
Abraham Maslow, a demanda pelo social fica abaixo
apenas das fisiológicas e de segurança. Para Maslow,
quando negligenciamos essas necessidades, sentimos
frustração, desinteresse, pessimismo e insegurança,
entre outras emoções negativas. No mundo corpo-
rativo, é o senso de pertencimento que faz o colabo-
rador se sentir parte do todo, aceito, útil e valorizado.
Ele é capaz de refletir diretamente na melhora da
saúde mental do profissional e na qualidade do seu
trabalho. Com isso, é inevitável que a organização
também se beneficie, usufruindo de um clima melhor.
Segundo uma pesquisa da Harvard Business Review,
profissionais satisfeitos são 31% mais produtivos,
85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Quem
se sente parte, se sente mais feliz e, consequentemente,
produz mais e melhor. Os resultados podem ser
vistos na qualidade das entregas internas, na queda
da taxa de “turnover” e na reputação que a empresa
ganha no mercado. Quem não quer trabalhar num
lugar onde as pessoas se sentem bem assim?

A importância do senso de pertencimento vai além
de ter uma performance superior -- ela está ligada
também com a retenção de talentos e a motivação. Po-
rém, engajar e despertar esse sentimento, indepen-
dentemente do modelo, é um trabalho que tem começo
mas não tem fim. É bom salientar que isso precisa per-
mear toda a organização. A começar pelo CEO, todos
têm um papel fundamental nessa cultura. O colaborador
que se sente acolhido e parte de um time, num ambiente

saudável, está menos propenso a pedir demissão e
mais inspirado a continuar entregando o seu melhor.
Mas como fazer ele se sentir verdadeiramente inserido
sem a presença física? Como criar esse sentimento em
perfis e gerações diferentes? A resposta está na liderança.
A busca por despertar um sentimento positivo de per-
tencimento começa por dar aos líderes as ferramentas
necessárias para que eles aprimorem dois pontos cru-
ciais: a comunicação e a percepção. O primeiro, a co-
municação, deve ser analisado sob a perspectiva do
gestor. Como ele se relaciona com os seus liderados?
Ele consegue criar um espaço aberto ao diálogo dentro
das suas equipes? Tudo isso é determinante para a
construção de uma cultura interna saudável, na qual
todos se sintam ouvidos e relevantes para a empresa,
mesmo estando a quilômetros de distância do escritório.
O outro ponto é a percepção. Sempre atento aos
detalhes e ao subjetivo, o líder deve ser um eterno ob-
servador. Ele observa o ambiente e os colaboradores
para perceber comportamentos fora dos padrões, an-
tever situações e intervir o quanto antes.

Sabe o que é muito instigante e apaixonante no
trabalho de recursos humanos? A solução nem sempre
passa por ações espalhafatosas. Apostar em coisas simples
e efetivas faz a diferença. Por exemplo, o gerente pode
ligar para todos os seus liderados no aniversário de cada
um. Pode ser considerado algo até banal, mas toda ação
para fazer a pessoa se sentir parte é muito relevante. No
caso da ligação, a atitude demonstra que o gestor se preo-
cupa e gastou alguns minutos do seu dia apenas para
felicitar o colaborador. Um ato que não custa nada e de-
manda apenas uma breve organização para salvar lem-
bretes com as datas e alguns minutos por dia ao telefone.

Nesse novo cenário, o caminho para criar uma
cultura de pertencimento requer a humanização das
relações. A comunicação e a percepção vão fornecer
os insumos necessários para o líder estabelecer essas
interações mais individualizadas, respeitando a sin-
gularidade de cada colaborador, mas pensando sempre
no coletivo. O gestor é uma peça-chave nessa cons-
trução de um ambiente, remoto ou híbrido, saudável.
Porque, além de orientar
e estar sempre aprimo-
rando as suas habilidades
de gestão, ele também
tem o papel de servir de
inspiração. Os ganhos em
ter uma empresa em que
as pessoas se sentem parte
dela impactam direta-
mente na saúde mental.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Edwal Portilho (Tchequinho)
é presidente-executivo da As-
sociação Pró-desenvolvimento
Industrial do Estado de Goiás

José Carlos Nascimento é
diretor de RH da IOB

A Argentina acordou
Que atropelo da seleção argentina sobre os po-

loneses! A Polônia nem parecia estar em campo
ontem. E o Messi ainda perdeu um pênalti.

Bárbara Soares
Goiânia

{
A Prefeitura de Aparecida
de Goiânia amplia a
vacinação infantil contra
a Covid-19 para todas as
crianças acima de 6
meses e menores de 3
anos. A ampliação segue
recomendações do
Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás. Até então,
a imunização pediátrica
para essa faixa etária
estava disponível apenas
para o público com
comorbidades”

Prefeitura de Aparecida de Goiânia,
que informou, nesta quarta-feira
(30), a ampliação da vacinação con-
tra a Covid-19 para todas as crianças
a partir de 6 meses de idade até 2
anos, 11 meses e 29 dias. “Com a de-
cisão da Prefeitura, a partir de hoje,
30 de novembro, pais e responsáveis
interessados na proteção dos pe-
quenos podem levar as crianças em
sete postos de Aparecida.” O imuni-
zante pediátrico está disponível na
Central de Imunização, UBS Cruzeiro
do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro
Cardoso, UBS Veiga Jardim, UBS Ban-
deirantes e Maternidade Marlene
Teixeira. As Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) funcionam de segunda
a sexta das 8h às 16h. “A Central de
Imunização está aberta de segunda
a sexta das 8h às 18h e aos sábado
das 8 às 13h. Já a sala de vacinação
da Maternidade Marlene Teixeira
funciona de segunda a sexta das 8h
às 18h”, detalhou.

Com IVA, Goiás tombará

@jornalohoje
o primeiro-tenente da Polícia Militar, Gil-
berto Borges da Costa, foi condenado pelo
crime de tortura-castigo contra o advogado,
orcélio Ferreira Silvério Júnior. o crime ocor-
reu no dia 21 de julho de 2021, em frente ao
Centro Comercial Praça da Bíblia, no Setor
leste Universitário, em Goiânia. “Creio que
a pergunta que se faz é havia necessidade
do excesso?”, questiona o leitor.

Ricardo Simões

@ohoje
o deputado federal Eduardo Bolsonaro
(Pl-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro
(Pl), gravou um vídeo para explicar sua ida
ao Catar durante a Copa do Mundo. Se-
gundo Eduardo, a viagem ocorreu para
que ele pudesse levar vídeos, em pen dri-
ves, “explicando a situação do Brasil”.
“Chega a ser cômico”, disse o leitor.

Rafael Garcia (@rafaelgarciaa13)

@jornalohoje
o governador ronaldo Caiado (União Bra-
sil) escolheu para desembargador na
vaga do tribunal de Justiça de Goiás (tJ-
Go) do Quinto Constitucional o advogado
Vicente lopes. atualmente, ele é juiz-
membro titular do tribunal regional Elei-
toral (trE-Go). a seleção ocorreu na noite
de terça-feira (29). a posse ainda será de-
signada pelo presidente do tribunal de
Justiça, desembargador Carlos França.
Esta ocorre em sessão especial do Judiciá-
rio. “Boa escolha”, afirmou a leitora.

Kenia Borges (@keniaborgess)

aos colaboradores do o hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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O menor ímpeto das taxas de inflação,
sob influência de medidas artificiais e de
duração apenas temporária, favoreceu o
aumento real dos rendimentos médios do
trabalhador, trazendo a massa salarial (que
soma todos os rendimentos recebidos por
todos os que estão ocupados de alguma for-
ma) para o maior nível da série histórica.
Depois de experimentar queda ao longo de
2020, a massa real de rendimentos, já atua-
lizada com base na inflação acumulada até
outubro deste ano, voltou a avançar nos tri-
mestres encerrados em julho e em outubro
deste ano, o que coincidiu com o período de
esvaziamento das pressões inflacionárias
por conta principalmente do barateamento
dos combustíveis e da energia, analisado
neste espaço na edição de ontem (30.11).

Na série de dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC),
que teve sua edição mais recente divulgada
ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a massa salarial chegou
ao seu nível mais alto no trimestre agosto-
outubro deste ano, atingindo R$ 269,497 bi-
lhões. Comparado ao trimestre imediatamente
anterior, a massa cresceu R$ 10,387 bilhões,
variando 4,0% frente aos R$ 259,109 bilhões
registrados na média entre maio e julho
deste ano. Na comparação com o trimestre
agosto-outubro de 2021, quando a soma de
todos os rendimentos havia alcançado R$

241,620 bilhões a valores atualizados com
base na inflação, a massa apresentou a maior
taxa de variação da série, crescendo 11,5%
num ganho de R$ 27,877 bilhões.

O avanço do emprego, da mesma forma,
reforçou a tendência de aumento da massa
salarial, conforme anota o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
“De todo modo, o registro de elevação do nú-
mero de ocupados associado ao aumento do
rendimento real proporcionou expansão da
massa de rendimentos reais, que é a base do
consumo das famílias”, pontua o instituto.

Recorde, mas nem tanto
Ainda que os dados do emprego coloquem

o total de ocupados nos níveis mais elevados
de toda a série, somando 99,661 milhões de
trabalhadores, o nível de ocupação (a relação
entre todos os trabalhadores ocupados e o
total das pessoas com idades de 14 anos ou
mais) aproximou-se de 57,4%. A taxa superou
o indicador de igual trimestre do ano pas-
sado, na faixa 54,6%, mas ficou ainda abaixo
dos 58,5% entre setembro e novembro de
2013 (mesma taxa registrada no último tri-
mestre daquele ano). Para configurar um
recorde, portanto, o total de pessoas ocupadas
deveria estar mais próximo de 101,548 mi-
lhões, ou seja, quase 2,0% mais elevado do
que o nível atual, o que exigira a contratação
de mais 1,887 milhão de trabalhadores.

2 O emprego continuou
crescendo a taxas robustas,
mas em discreta desacelera-
ção trimestre a trimestre. Nos
três meses encerrados em
abril, o número de ocupados
havia apresentado elevação
de 10,3% frente ao mesmo
trimestre do ano passado. No
trimestre seguinte, a PNADC
anotou variação de 8,8% com
a taxa desacelerando para
6,1% no trimestre mais re-
cente, encerrado em outubro.
2 Esse desaquecimento, ain-
da modesto, reforce-se aqui,
repetiu-se nas contratações
de trabalhadores formais do
setor privado, assim como
entre aqueles sem carteira,
também no segmento priva-
do. Naquela mesma ordem,
a taxa de crescimento dos
empregados privados com
carteira saiu de 11,6% para
100% e depois para 8,1%.
2 Entre os empregados sem
carteira, as taxas a cada tri-
mestre saíram de 20,8% para
19,8% e daí para 11,8% no tri-
mestre finalizado em outubro
último, com 13,372 milhões de
trabalhadores – o número mais
alto em toda a série histórica,
representando 26,7% do total
de empregados privados.
2 Um olhar de mais longo
prazo ajuda a colocar em
perspectiva o desempenho
mais recente do mercado de

trabalho. E os dados da pes-
quisa mostram que a econo-
mia não tem conseguido criar
empregos em velocidade ade-
quada para levar o desem-
prego para os níveis obser-
vados oito anos atrás, quando
o desemprego chegou aos ní-
veis mais baixos na série his-
tórica iniciada em 2012.
2 Entre o trimestre janei-
ro-novembro de 2014 e agos-
to-outubro deste ano, o total
de ocupados cresceu prati-
camente 8,5%, representando
a criação de 7,791 milhões
de ocupações (saindo de
91,870 milhões para 99,661
milhões de ocupados). Ainda
assim, o total de pessoas de-
sempregadas experimentou
um salto de 41,8%, subindo
de apenas 6,363 milhões (em
termos absolutos, o mais bai-
xo da série) para 9,022 mi-
lhões de desocupados. Ou
seja, em outubro deste ano,
a economia ainda registrava
2,659 milhões de desempre-
gados a mais do que no tri-
mestre finalizado em novem-
bro de 2014, mesmo com todo
o aumento da ocupação.
2 A aparente discrepância
explica-se, primeiro, em fun-
ção do aumento da população
de 14 anos ou mais, que avan-
çou de 157,744 milhões no
início do período analisado
aqui para 173,587 milhões

no dado mais recente, num
incremento de 10%. Como a
base de comparação é mais
ampla, a variação observada
correspondeu a 15,843 mi-
lhões de pessoas a mais, ou
seja, duas vezes mais o nú-
mero de ocupações novas
surgidas no período. Natu-
ralmente, nem todo esse con-
tingente manteve-se na força
de trabalho. Uma parcela,
equivalente a 5,392 milhões,
engrossaram o contingente
de pessoas fora da força de
trabalho (o que significou um
aumento de 9,1% nesta área,
de 59,511 milhões para 64,903
milhões de pessoas).
2 Mas o número de traba-
lhadores na força de traba-
lho (ou seja, ocupados e de-
sempregados que continua-
vam a procurar uma ocupa-
ção) cresceu 10,64%, passan-
do de 98,233 milhões para
108,684 milhões de traba-
lhadores, em torno de 10,451
milhões a mais (34,1% mais
do que o total de empregos
criados adicionalmente du-
rante todo o período). Como
resultado, a taxa de desem-
prego, que era de 6,5% no
trimestre novembro de 2013
a janeiro de 2014, fechou ou-
tubro em 8,3% – 3,8 pontos
abaixo dos 12,1% registrados
no mesmo trimestre de 2021.
(Especial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Massa salarial atinge recorde,
refletindo baixa da inflação

A Receita Federal pagou ontem (30) o lote residual de
restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
do mês de novembro de 2022. O crédito bancário para
556.685 contribuintes soma R$ 1,2 bilhão. Desse total, R$
607,9 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes
que têm prioridade legal, sendo 15.889 contribuintes
idosos acima de 80 anos, 115.654 entre 60 e 79 anos,
10.306 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia
grave e 47.774 cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Foram contemplados ainda 367.062 não prioritários.

Para saber se a restituição está disponível, o contri-
buinte deve acessar a página da Receita na internet,
clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em
Consultar a Restituição. A página apresenta orientações
e os canais de prestação do serviço, permitindo uma
consulta simplificada ou completa da situação da de-
claração, por meio do extrato de processamento, acessado
no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração,
o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo
as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets
e smartphones, o que possibilita consultar diretamente
em suas bases informações sobre liberação das resti-
tuições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.

Pagamento
O pagamento da restituição é realizado na conta ban-

cária informada na Declaração de Imposto de Renda, de
forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por
algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo,
a conta informada foi desativada), os valores ficarão dis-
poníveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito
dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB,
ou ligando para a Central de Relacionamento BB por
meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800 729 0001
(demais localidades) e 0800 729 0088 (telefone especial
exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua resti-
tuição no prazo previsto, deverá requerê-lo pelo Portal
e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando
o menu Declarações e Demonstrativos Meu Imposto de
Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada
na rede bancária". (ABr)

Crédito bancário para 556 mil contribuintes soma R$ 1,2 bilhão

Encerrado prazo para servidor
trocar plano de previdência

BALANÇO

Econômica

Receita paga 
lote residual de
restituição do
Imposto de Renda

A dívida bruta do Brasil caiu novamente em outubro
e fechou em 76,8% do Produto Interno Bruto (PIB, a
soma dos bens e serviços produzidos no país), corres-
pondendo a R$ 7,3 trilhões.

Os dados foram divulgados ontem (30), em Brasília,
pelo Banco Central (BC). Trata-se do menor patamar
desde fevereiro de 2020, antes do início da pandemia,
quando a dívida era de 75,3% do PIB. No mês passado,
em setembro, o indicador somava 77,1% do PIB.

"Com a pandemia, a dívida bruta subiu em decorrência
dos gastos necessários para o seu enfrentamento, mas
tem decrescido", disse Fernando Rocha, chefe do Depar-
tamento de Estatísticas do BC, em entrevista. A dívida
bruta do governo geral compreende o governo federal,
Previdência Social (INSS) e governos municipais e estaduais.  

Essa queda no endividamento público ao longo do
ano é explicada por três fatores combinados, como o
crescimento do PIB, resgates líquidos da dívida e valo-
rização cambial. "No acumulado no ano, a redução de
3,5 pontos percentuais (pp) refletiu o impacto do cres-
cimento do PIB nominal (-7,0 pp), dos resgates líquidos
de dívida (-2,5 p.p), do efeito da valorização cambial
acumulada (-0,3 pp) e dos juros nominais apropriados
(+6,3 pp)", informou o BC.

A estimativa do governo federal é que a dívida pública
do país feche o ano menor do que os níveis pré-pandemia.
Já a dívida líquida do setor público (balanço entre o
total de créditos e débitos dos governos federal, estaduais
e municipais) ficou estável em 58,3% do PIB no mês pas-
sado, mesmo percentual apurado em setembro. (ABr)

Dívida bruta do
Brasil fica perto
do nível de antes 
da pandemia

O prazo para servidores pú-
blicos federais que ingressaram
no serviço público antes de
2013 para migrar para a pre-
vidência complementar com
condições especiais encerrou
nesta quarta-feira (30). 

A migração especial foi au-
torizada pela Lei 14.463, apro-
vada pelo Senado no início de
outubro e sancionada pelo pre-
sidente da República no último
dia 31. A lei nasceu da Medida
Provisória 1.119/2022, editada
a pedido de sindicatos e de en-
tidades representativas dos
servidores após a reforma da
Previdência de 2019.

A partir de quinta-feira (1º),
não será mais possível mudar
de regime. A adesão à Fun-
presp continuará possível a
qualquer tempo, tanto para os
servidores que migraram como
para os que não migraram.

Vantagens
Durante a tramitação no

Congresso Nacional, os parla-
mentares alteraram o cálculo
do Benefício Especial (BE), com-
pensação paga pela União para
o servidor migrado no mo-
mento da aposentadoria. Esse
benefício leva em conta tempo
e valores que o servidor con-

tribuiu acima do teto do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social
(INSS) ao longo do serviço pú-
blico e o tempo que falta para
se aposentar.

Pelo texto original da me-
dida provisória, o BE teria
como referência a média arit-
mética simples das remune-
rações correspondentes a
100% de todo o período de
contribuição. A nova lei per-
mitiu o cálculo com base na
média de 80% maiores remu-
nerações, descartando as me-
nores contribuições, o que
pode resultar em aumento
do benefício.  (ABr)
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Francisco Costa 

Tucano, o ex-prefeito de Ca-
talão Jardel Sebba utilizou as
redes sociais para pedir apoio
ao presidente Jair Bolsonaro
(PL) para os manifestantes que
ocupam as portas dos quartéis.
“Vamos reagir, presidente,
acredito que o senhor tem um
plano B para esse pessoal que
está há um mês nas portas de
quartéis, com fome, sede, chu-
va e frio. Esse povo necessita
de um apoio.”

A fala foi postada no Twit-
ter. Ele a escreveu ao compar-
tilhar a última postagem do
presidente Bolsonaro, que di-
vulgou somente uma foto. Pre-
sidente do Cidadania em Goiás
e vice-presidente da federação
formada do partido com o
PSDB no estado, Gilvane Felipe
criticou a postura de Sebba. 

“Lamentável seu posicio-
namento, deputado. Se quer
mesmo seguir esse caminho
de apoiar rupturas democrá-
ticas, por coerência, deveria
pedir desfiliação do PSDB, par-
tido que sempre defendeu a
democracia e a Constituição
de 1988. Junte-se aos golpistas,
lá é o lugar de bolsonaristas”. 

Ele também escreveu: "O
Cidadania e o PSDB formaram
uma Federação e esse seu po-
sicionamento vai abertamen-

te contra o posicionamento
dos dois partidos que já se
pronunciaram contra qual-
quer tentativa de ruptura da
democracia".

O Hoje também procurou
o presidente estadual do PSDB
e da Federação, o ex-gover-
nador Marconi Perillo, para
comentar a postagem. Até o
fechamento não houve retor-
no da assessoria do político.

“Na mão”?
Presidente do PL, Valder-

mar Costa Neto disse, na ter-
ça, que Bolsonaro não dei-
xará os manifestantes "na
mão". Segundo ele, o presi-
dente está animado e vai que-
rer "falar com esse pessoal
que está na rua".

“Ele está bem, está anima-
do, passou o baque. Nós não
esperávamos que acontecesse
esse resultado. Ele agora se
recuperou. Vamos ver como
ele vai se comportar. Ele vai
querer atender, vai querer fa-
lar com esse pessoal que está
na rua, pessoal que ele adora
e que adora o Bolsonaro”.

E acrescentou a um apoia-

dor: “Vocês podem ter certeza
que o Bolsonaro vai dar uma
resposta a vocês. Bolsonaro
é homem. Pode ter certeza
que ele não vai deixar vocês
na mão”. 

Manifestações 
Desde a derrota de Bolso-

naro para Lula (PT), em 30 de
outubro, bolsonaristas insatis-
feitos se manifestam contra o
resultado das urnas, já reco-
nhecido pelas instituições na-
cionais. Inicialmente, eles ocu-
param as rodovias, mas o Su-
premo Tribunal Federal (STF)
determinou o desbloqueio Com
isso, eles migraram para os
quartéis. Entre as demandas,
eles querem que Lula não as-
suma a presidência e pedem
por intervenção militar. 

O partido do presidente
entrou com uma ação contra
o segundo turno pedindo para
anular os votos de mais da
metade das urnas, o que in-
flou ainda mais os atos. O PL
fez a demanda citando um
“bug” que envolvia arquivos
“log” de urnas menos atuais.
O “problema”, segundo espe-

cialistas, é facilmente sanado
por meio de um simples cru-
zamento de dados e não im-
pacta o processo eleitoral.

Presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Alexan-
dre de Moraes indeferiu a
ação e multou o partido em
R$ 22,9 milhões por conside-
rar a ação “litigância de má-
fé”. Na última sexta-feira (25),
a corte bloqueou R$ 13,5 mi-
lhões do PL em uma conta no
Banco do Brasil.

Reação
Valdemar reagiu na terça.

Por nota, a legenda informou
que vai adotar medidas para
garantir o direito de contestar
decisões judiciais sem “sofrer
retaliações”. “O Partido Liberal
vai adotar todas as medidas
adequadas para preservar a
liberdade, o direito à livre ati-
vidade parlamentar e parti-
dária, o direito à liberdade de
expressão e, mais ainda, o di-
reito constitucional e demo-
crático de contestar decisões
judiciais sem sofrer qualquer
retaliação”, declarou a sigla.
(Especial para O Hoje)

O deputado federal Regi-
naldo Lopes (PT-MG), líder
do partido na Câmara dos
Deputados, afirmou nesta ter-
ça-feira (29) que a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) da Transição pode li-
berar receitas extraordiná-
rias de 2021 ainda em 2022.
A medida pode viabilizar
emendas do relator que estão
bloqueadas.

A PEC foi protocolada na
última terça-feira (29/11) e pre-
vê a retirada do Bolsa Família
do teto de gastos durante os
quatro anos de governo Luiz
Inácio Lula da Silva (PT). Além
de retirar o Bolsa Família do
teto, a proposta deixa de fora
das regras fiscais até 6,5% das
receitas extraordinárias do go-
verno, ou seja, o excesso de
arrecadação federal, para in-
vestimentos a partir de 2023.

Caso haja antecipação, o
texto atenderá uma demana-
da de partidos do Centrão,
que querem liberação de des-
pesas para destravar o orça-
mento secreto. “Olha, o texto

é para debate. Evidentemente
o acerto se dará no plenário
do Senado. Então, ainda tem
muito debate pela frente”,
disse o líder do PT. 

E continuou: “Eu não vejo
dificuldade alguma, se for ne-
cessário para fechar o ano fis-
cal de 2022, antecipar a apli-
cação dos 6,5% das receitas
extraordinárias de 2021 já no
ano de 2022. Será a sexta vez
que o governo Bolsonaro vai
precisar quebrar a Lei de Teto
de Gastos para sair dos crimes
de responsabilidade fiscal”.

“Eu acredito que um ano
é de uma irresponsabilidade
enorme do ponto de vista da
estabilidade do país, da pre-
visibilidade. Então, nós vamos
discutir”, continuou Reginaldo
Lopes. “Como diz o senador
Jaques Wagner: de um até
quatro, tem vários outros
anos”. Na visão dele, é possível
aprovar a PEC nas duas casas
até o dia 10 de dezembro: “Se
tiver convergência, é fácil a
aprovação”. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

TRANSIÇÃO

Ex-prefeito de
Catalão pediu
apoio ao
presidente
Bolsonaro para os
manifestantes que
se organizam em
frente aos
quartéis. Vice-
presidente da
Federação PSDB-
Cidadania, Gilvane
Felipe defende 
que ele se desfilie

Jardel pede apoio na porta de
quartéis e Federação quer desfiliação
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Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

“Vamos reagir,
presidente, acredito
que o senhor tem um
plano B para esse
pessoal que está há
um mês nas portas
de quartéis, com
fome, sede, chuva e
frio. Esse povo
necessita de um
apoio”, declarou
Jardel Sebba

Líder diz que PEC pode liberar receita extra em 2022

“Eu não vejo dificuldade alguma, se for
necessário para fechar o ano fiscal de 2022”
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Choro no cofre
Interlocutores do presiden-

te eleito Lula da Silva (PT) já
avisaram a integrantes de al-
guns grupos da transição que
o Orçamento disponível para
2023 ficará bem abaixo da ex-
pectativa. A frase mais ouvida
nos últimos dias é: “não tem
dinheiro para nada”. A frustração é maior entre ex-
ministros e auxiliares que atuaram em tempos de
cofre mais generoso. O bombardeio das críticas a
partir de janeiro vai cair em cima do presidente Jair
Bolsonaro, que abriu os cofres para os Auxílios Brasil
(por ora permanente) e Emergencial (provisório, por
causa da pandemia da Covid-19). Os potenciais futuros
ministros de Lula já sabem que será um ano apertado,
de ajustes, não de investimentos como sonham. 

Homens & natureza
Enfim, uma boa notícia ambiental neste Governo.

A área de atuação do “Projeto Pró-Espécies: Todos
contra a extinção” (criado para minimizar ameaças
e risco de extinção de espécies da fauna e flora)
passou de 9 milhões para 62 milhões de hectares. O
projeto cresceu graças à conclusão dos 11 Planos
de Ação Territoriais para Conservação de Espécies
Ameaçadas de Extinção, na parceria do MMA, ONG
WWF e Governos de 13 Estados (MA, BA, PA, AM,
TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, RJ e ES), que não
possuíam políticas de conservação. O projeto é res-
ponsável pela preservação de 290 espécies.

E aí, STF??
O plenário do STF tem até hoje para retomar o

julgamento da AP 864, da acusação de crime de “ra-
chadinha” de salários de ex-servidores à qual o de-
putado federal Silas Câmara responde. O placar está
5 a 1 pela condenação a cinco anos de prisão em re-
gime semiaberto. E o que aconteceu? No início deste
mês, os ministros André Mendonça e Dias Toffoli
pediram vistas conjuntas e o processo parou. Para
surpresa dos demais juízes. Amanhã, sim, amanhã
(!) o crime prescreve, porque se completam 12 anos
da denúncia. Só uma curiosidade: aliado da primei-
ra-dama Michelle Bolsonaro – que apadrinhou Men-
donça para a Corte – Silas confraternizou com o
então indicado no Palácio da Alvorada no coquetel
na véspera da sua sabatina no Senado, há um ano.

A conferir
Os prefeitos das cidades atra-

vessadas pela ferrovia Vitória
(ES)-Minas e de Carajás (PA), da
Vale, podem ficar tranquilas, ga-
rante a mineradora. A despeito
da antecipação em 2020 da re-
novação da concessão, vai man-
ter as obras prometidas de pon-
tes e viadutos para melhorias
da mobilidade urbana para estas
populações. “A Vale informa que
já iniciou algumas obras estru-
turantes nos municípios em am-
bas as ferrovias”.

Copa, copo & cerveja
As projeções do setor cerve-

jeiro para as vendas na praça
este ano apontam um incremento
de 8% sobre os 14,3 bilhões de li-
tros de cervejas vendidos em
2021, conforme levantou ano pas-
sado a Euromonitor International
para o Sindicato Nacional da In-
dústria da Cerveja. A Copa da
FIFA no Catar ajuda a perspectiva
de alta dos números deste ano.
O Brasil é o 3º maior fabricante
da bebida no mundo, atrás ape-
nas da China e Estados Unidos.

Casa segurada
O mercado de seguros, literal-

mente, não deixa a casa cair. A
contratação do Seguro Residencial
no Brasil arrecadou R$ 3,6 bilhões
de janeiro a outubro de 2022,
com crescimento de 17,5% na
comparação com igual período
do ano passado, segundo a Fede-
ração Nacional de Seguros Gerais.
O home office, que se consolidou
após a pandemia, reforçou a ne-
cessidade de proteger o imóvel,
assim como a mobília e os ele-
trodomésticos. Atualmente, 16%
das residências no País estão se-
guradas. (Especial para O Hoje)
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Luan Monteiro

Os senadores e deputados
da Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) aprovaram o Re-
latório Preliminar do Orça-
mento de 2023 na manhã da
última quarta-feira (30). Foram
rejeitadas as emendas apre-
sentadas. O texto aprovado foi
apresentado pelo governo de
Jair Bolsonaro e ainda pode
ser modificado. O relatório fi-
nal não tem data para ser ana-
lisado e precisa ser aprovado
pela CMO, antes de seguir para
votação no plenário do Con-
gresso Nacional.

De acordo com texto do re-
lator geral do Orçamento, se-
nador Marcelo Castro (MDB-
PI), as projeções de receita e
de despesa totalizam R$ 5,2
trilhões, sendo R$ 143,5 bi-
lhões destinados ao orçamento
de investimento das estatais
e R$ 5 trilhões aos orçamentos
fiscal e da seguridade social.
Destes, R$ 2 trilhões referem-
se ao refinanciamento da dí-
vida pública federal.

A meta para o déficit pri-
mário do governo central em
2023 foi fixada em R$ 65,9 bi-
lhões na Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) de 2023, o
equivalente a 0,6% do PIB, com
aumento em relação ao déficit
primário apurado em 2021
(0,41% do PIB). No Projeto de
Lei do Orçamento Anual
(PLOA) de 2023, a previsão é
que o resultado primário do
governo central seja um pouco
menor do que a meta da LDO
(R$ 63,7 bilhões).

Na avaliação do senador,
a proposta para o Orçamento
de 2023 tem recursos insufi-
cientes para políticas públicas
em áreas sociais, como habi-
tação, saneamento básico,
educação e saúde. O parla-

mentar destacou que o go-
verno eleito de Luiz Inácio
Lula da Silva tem trabalhado
para aprovar a chamada PEC
da Transição, que busca as-
segurar recursos ao programa
Auxílio Brasil, que deverá ser
rebatizado de Bolsa Família
e deve ficar fora da regra do
teto de gastos para os próxi-
mos anos, se aprovada a PEC.

“A análise comparativa da
proposta orçamentária para
2023 com a de exercícios an-
teriores demonstra significa-
tiva redução de despesas em
programas e ações de grande
relevância para a redução das

desigualdades sociais e regio-
nais, fazendo-se necessária a
viabilização de alternativas fis-
cais para que o orçamento
atenda as demandas da socie-
dade e para que não haja risco
de descontinuidade das políti-
cas públicas”, afirmou.

O relatório aponta que, no
âmbito do Ministério da Edu-
cação, ações de natureza dis-
cricionárias sofreram signi-
ficativas diminuições na pro-
posta orçamentária para
2023, algumas com reduções
superiores a 50%.

Já o orçamento para habi-
tação social terá R$ 82,3 mi-

lhões, uma redução de 93,2%
se comparado com o proposto
para 2022 (R$ 1,2 bilhão). A
ação orçamentária que sofreu
a maior redução se destina à
integralização de cotas ao
Fundo de Arrendamento Re-
sidencial (FAR). Responsável
pela realização de investi-
mentos de natureza habita-
cional, o FAR, que recebia,
em média, R$ 11 bilhões entre
2012 a 2016, conta apenas
com R$ 34,2 milhões no PLOA
2023. No ano passado, a pro-
posta previa a destinação de
R$ 728,9 milhões. (Especial
para O Hoje)

Projeções 
de receitas 
e despesas
totalizam 
R$ 5,2 trilhões

“Está pacificado o Auxílio Brasil de R$ 600 por um ano”, diz deputado 

Senadores e deputados da Comissão Mista de Orçamento aprovaram o Relatório Preliminar do Orçamento de 2023 na manhã de quarta-feira

Líder do PL na Câmara Federal, o deputado Altineu
Côrtes (RJ) disse que existe consenso entre os parla-
mentares da bancada para votar favoravelmente a
proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição.
O texto tramita no Senado e servirá para cumprir pro-
messas de campanha de Lula (PT), como a manutenção
do Bolsa Família (Auxílio Brasil) em R$ 600.

“Está pacificado o Auxílio Brasil de R$ 600 por um
ano. Mais que isso, temos que reunir a bancada para
discutir”, declarou Altineu à jornalistas na terça-feira
(29). Vale citar que a PEC da Transição foi apresentada
pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é o relator
do Orçamento do ano que vem, e reuniu, na terça, o
número mínimo de assinaturas para começar a tramitar
oficialmente no Senado.

A proposta estabelece que o prazo de duração da
PEC será de quatro anos, entre 2023 e 2026, período do
terceiro mandato de Lula. A PEC também fixa 40% de
despesas extraordinárias para outros investimentos.

“Com as assinaturas suficientes para a tramitação
da PEC do Bolsa Família, continuaremos as negociações
para aprovarmos a proposta o mais rápido possível”,
afirmou o relator do orçamento, em nota.

Outro ponto da proposta passa pela liberação de in-
vestimento de até R$ 23 bilhões no próximo ano, fora
do teto de gastos, pelo “excesso de arrecadação”, ou
seja, de impostos arrecadados acima do que estava
previsto, totalizando R$ 198 bilhões a mais. O limite
equivale a 6,5% do excesso de arrecadação de 2021.
(Francisco Costa, especial para O Hoje)

Líder do PL diz
que há consenso
para votar PEC
da Transição

Comissão aprova texto
preliminar do Orçamento de 2023

Fábio Rodrigues / Pozzebom 

Câmara dos Deputados
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Breno Modesto

A Argentina, do astro Lionel
Messi, está classificada para
as oitavas de final da Copa do
Mundo. Mesmo pressionados,
os argentinos se garantiram
na fase de mata-mata do Mun-
dial. A classificação veio com
a vitória dos sul-americanos
em cima da Polônia, que co-
meçou a rodada na liderança
do Grupo C.

Com uma grande atuação,
a Argentina, do técnico Lionel
Scaloni, derrotou os poloneses
pelo placar de  2 a 0, no Sta-
dium 974. Mac Allister e Julián
Álvarez, ambos no segundo
tempo, fizeram os gols que de-
ram a vitória e a primeira co-
locação da chave para a seleção
alviceleste. O camisa 10, Messi,
ainda perdeu um pênalti. Mes-
mo derrotada, a Polônia tam-
bém conseguiu se classificar.

O duelo teve um amplo do-
mínio argentino. Já no primeiro
tempo, Messi teve a oportuni-
dade de colocar a Argentina
em vantagem. Aos 37 minutos,
após dividida com o goleiro
Szczesny, o VAR chamou o ár-
bitro Danny Makkelie ao mo-
nitor. Ao rever a jogada, o ho-
landês assinalou a penalidade
máxima a favor dos argentinos.
O próprio camisa 10 foi para a
cobrança, mas parou no goleiro

polonês, que evitou o gol.
No início do segundo tem-

po, Mac Allister marcou e dei-
xou a Argentina mais à von-
tade. No entanto, os sul-ame-
ricanos seguiram pressionan-
do e, na marca de 22 minutos,
fizeram o segundo, com Julián
Álvarez. A partir dali, os po-
loneses se seguravam, já que
empatavam com o México em
quase todos os critérios de de-
sempate. No fim, acabou dan-
do tudo certo para as duas se-
leções, que inverteram a or-
dem de classificação.

Por ter terminado na lide-
rança, a Argentina enfrentará,
nas oitavas de final, a Austrália,

que ficou em segundo do Gru-
po D. O confronto acontecerá
no sábado (3), às 16h (de Bra-
sília), no Ahmad Bin Ali Sta-
dium. Já a Polônia jogará no
domingo (4). No Al Thumama
Stadium, os poloneses enfren-
tarão a França, atual campeã.
O jogo será realizado às 12h
(de Brasília).

Arábia Saudita 
1x2 México

Assim como Argentina e
Polônia, o duelo entre Arábia
Saudita e México teve emoção
até os últimos minutos. No Lu-
sail Stadium, as duas equipes
buscavam a classificação às

oitavas. Quem mais se aproxi-
mou dela foram os mexicanos.
Que chegaram a estar vencen-
do o jogo por 2 a 0 e precisando
de um gol, seja dele ou da Ar-
gentina. Mas, no fim, ninguém
saiu classificado.

O duelo acabou terminando
em 2 a 1. Henry Martín e Luis
Chávez marcaram os gols dos
mexicanos. Salem Al-Dawsari
foi às redes pelos sauditas.
Com a eliminação precoce, a
seleção mexicana optou pela
demissão do treinador argen-
tino Gerardo Martino, oficia-
lizada horas após o encerra-
mento da partida. (Especial
para O Hoje)

Argentina 
derrota a Polônia 
e garante
classificação 
às oitavas da
Copa do Mundo

Depois de 16 anos, a Aus-
trália voltará a disputar as oi-
tavas de final da Copa do Mun-
do. Com um gol marcado pelo
atacante Mathew Leckie, do
Melbourne City, os australianos
derrotaram a Dinamarca por
1 a 0 e se garantiram no mata-
mata do Mundial, algo que não
acontecia desde 2006, quando
o torneio foi disputado na Ale-
manha. Agora, os Socceroos
buscam a inédita classificação
para as quartas de final, que
nunca aconteceu.

O tento que recolocou a
Austrália nas oitavas saiu aos
15 minutos do segundo tempo,
quando os australianos recu-
peraram a bola em seu campo
de defesa e, num contra-ata-
que, Leckie recebeu no meio
de campo, levou até a entrada
da área, onde, com dois cortes,
driblou o lateral Maehle e man-
dou para o fundo das redes
dinamarquesas.

Na próxima fase, a Austrália
enfrentará a Argentina. O due-
lo acontecerá já no próximo
sábado (3), às 16h (de Brasília),
no Ahmad Bin Ali Stadium, na
cidade de Al-Rayyan. Quem
avançar, pega o ganhador do
confronto entre Holanda e Es-
tados Unidos, que também jo-
gam no sábado (3).

Tunísia 1x0 França
No outro jogo da chave, a

França, que já estava classifi-
cada para as oitavas de final,
entrou em campo com uma
equipe reserva. Do outro lado,
a Tunísia, que iniciou a rodada
na última colocação do grupo,
foi para o tudo ou nada, pois

ainda buscava a classificação.
E, por alguns minutos, ela es-
teve nas mãos dos tunisianos. 

Em mais uma zebra que
apareceu no Mundial, o país
africano triunfou em cima da
toda poderosa seleção fran-
cesa, atual campeã do torneio.

No Education City Stadium, a
Tunísia derrotou a França por
1 a 0. Khazri marcou o gol do
primeiro triunfo tunisiano em
cima dos franceses. No mo-
mento em que abriu o placar,
os tunisianos estavam se clas-
sificando para as oitavas de
final. Mas, pouco mais de 10
minutos depois, a Austrália
marcou e “roubou” a vaga
dos africanos.

Mesmo com o revés, a
França manteve o primeiro
lugar do grupo. Nas oitavas
de final, os comandados do
técnico Didier Deschamps en-
frentarão a Polônia, que ter-
minou em segundo no Grupo
C. A partida acontecerá no
domingo (4), às 12h (de Bra-
sília), no Al Thumama Sta-
dium. Quem avançar, pegará,
nas quartas, o ganhador do
duelo entre Inglaterra e Se-
negal, que também jogarão
no domingo (4). (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Entrando na reta final
da terceira e última ro-
dada da fase de grupos
da Copa do Mundo, o
Grupo F será o primeiro
desta quinta-feira (1º) a
ter seus classificados de-
finidos. Com o Canadá
eliminado, três seleções
ainda brigam pelas duas
vagas da chave. Todas
elas dependem apenas
das próprias forças para
ir às oitavas de final.

Quem chega em me-
lhores condições é o Mar-
rocos. Na vice-liderança
do grupo, com os mes-
mos quatro pontos con-
quistados pela Croácia,
que lidera a chave, os
africanos precisam ape-
nas de um empate diante
dos canadenses, no Al
Thumama Stadium, para
irem às oitavas de final,
algo que não acontece
desde o ano de 1986. 

Em entrevista coletiva
realizada antes do duelo
contra o Canadá, o téc-
nico Hoalid Regragui de-
monstrou confiança na
classificação marroquina
ao mata-mata. De acordo
com o treinador, seus co-
mandados querem “fazer
história” nesta edição da
Copa do Mundo. Além
disso, o comandante es-
pera que o Marrocos se
classifique sem depender
do outro jogo.

Do outro lado, Croá-
cia e Bélgica fazem o
jogo que era considera-

do como o mais aguar-
dado do grupo. Às 12h
(de Brasília), as seleções
europeias duelarão no
Ahmad Bin Ali Stadium.
Na liderança da chave,
os croatas precisam
apenas do empate para
garantir sua classifica-
ção à fase seguinte da
competição. Os belgas
também dependem
apenas de si. Mas pre-
cisam do triunfo.

Existe uma pequena
possibilidade de que as
duas seleções acabem
classificadas. Para que
isso aconteça, a Bélgica
tem que vencer a Croá-
cia, e o Marrocos preci-
saria ser derrotado pelo
Canadá. Além disso, os
belgas não podem com-
prometer tanto o saldo
de gols dos croatas, que,
atualmente, é de +3, que
precisa ser superior ao
dos marroquinos. Em
caso de vitória canaden-
se, o saldo da seleção
africana, que está em
+2, baixará.

Para o duelo, o téc-
nico da Bélgica, Roberto
Martínez, tratou de re-
bater as acusações de
que houve um princípio
de discussão no vestiá-
rio belga após a derrota
para Marrocos. O co-
mandante chegou a usar
o termo “fake news”
para comentar o assun-
to. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Croácia, Marrocos 
e Bélgica disputam
vagas do Grupo F

COPA DO MUNDO

França é derrotada e 
Austrália passa em segundo

GRUPO D

AFA

Sem sustos 

FFA
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No Al Janoub
Stadium, a
seleção
australiana
derrotou a
Dinamarca 
por 1 a 0

Com gols de Mac
Allister e Julián
Álvarez, a Argentina
bateu a Polônia pelo
placar de 2 a 0, no
Stadium 974
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Considerado como o “gru-
po da morte” desta edição da
Copa do Mundo, o Grupo E,
que tem a Espanha como lí-
der, conhecerá, nesta quin-
ta-feira (1º), seus dois classi-
ficados para as oitavas de fi-
nal do Mundial. Com quatro
pontos conquistados e com
um saldo de gols de +7, os es-
panhóis são quem estão em
melhor condição. Para ir ao
mata-mata, basta um empate
diante do Japão, no Khalifa
International Stadium.

Para o duelo, o técnico Luis
Enrique pode poupar o volante
Sergio Busquets, do Barcelona,
que tem dois cartões amarelos
e está pendurado. Além disso,
a questão física do jogador é

algo que preocupa. O staff es-
panhol quer deixar o atleta
“descansando” para o mata-
mata. No treinamento da últi-
ma terça-feira (29), os meias
Gavi e Pedri foram poupados.
No entanto, a dupla não deve
ser desfalque para o duelo con-
tra os japoneses. O primeiro
chegou a sentir dores muscu-
lares. Porém, não preocupa.

Do lado do Japão, o técnico
Hajime Moriyasu pode ter até
dois desfalques para enfrentar
os espanhóis. O volante Wataru
Endo e o lateral-direito Hiroki
Saka, titulares nos dois jogos
que a seleção japonesa fez nes-

sa Copa do Mundo, reclama-
ram de problemas físicos e po-
dem não enfrentar a Roja.

Assim como a Espanha, o
Japão depende apenas das
próprias forças para ir ao
mata-mata. Basta vencer. Caso
não consiga, terá de ficar de
olho no resultado do outro
jogo. Se empatar, os japoneses
terão de torcer por um empate
entre Costa Rica e Alemanha.
Caso a Alemanha vença, a de-
finição pode ser nos critérios
de desempate.

Costa Rica x Alemanha
Com apenas um ponto

conquistado, a Alemanha
chega muito pressionada à
última rodada da fase de gru-
pos do Mundial. Isso porque
precisa de uma combinação
de resultados para evitar o
vexame de ser eliminada
logo na primeira fase da Copa
do Mundo, como aconteceu
em 2018, na Rússia.

Além de vencer a Costa
Rica, os alemães precisam
de um triunfo da Espanha
em cima do Japão. Esta é a
única maneira possível para
que a Alemanha volte a dis-
putar a fase mata-mata da
competição.

Do outro lado, os costarri-
quenhos, que foram massa-
crados pelos espanhóis, na
primeira rodada, se recupe-
raram diante dos japoneses,
e também possuem chances
de avançar. Assim como os
alemães, precisam vencer e
ficar de olho na outra partida.
Um empate entre Espanha e
Japão já basta.

O encontro entre Costa
Rica e Alemanha acontecerá
às 16h (de Brasília), no Al
Bayt Stadium. Quem avan-
çar em primeiro, enfrentará,
nas oitavas, o segundo co-
locado do Grupo F, que,
atualmente, é o Marrocos.
Quem ficar em segundo,
pega o primeiro do Grupo
F, que, atualmente, é a Croá-
cia. (Especial para O Hoje)

Espanha tenta confirmar vaga 
e Alemanha busca um milagre

Querendo ficar no topo 
Na liderança do Grupo E, com quatro pontos conquistados, a Espanha tenta confirmar a primeira colocação da chave RFEF
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Alexandre Paes

A polarização política no Brasil
tem deixado muita gente insegura
quanto ao futuro e, como conse-
quência, aumentado o número de
pessoas que consideram a hipótese
de viver em outro País. Como o
Brasil recebeu portugueses, espa-
nhóis, holandeses, italianos, alemães,
poloneses, entre outros povos du-
rante sua fase de colonização, muitos
brasileiros querem lançar mão dessa
ascendência e mudar-se para países
onde esperam ter mais direitos e
melhor qualidade de vida.

Houve um aumento na busca por
dupla cidadania, seja motivada por
melhores oportunidades de trabalho,
qualificação profissional, seja para
oferecer formação educacional para
os filhos. Até 2020, existiam 4,2 mi-
lhões de brasileiros vivendo no ex-
terior, segundo o Ministério das Re-
lações Exteriores, sendo 1,9 milhão
nos Estados Unidos e 1,3 milhão em
países da Europa. Em 10 anos, o
crescimento da comunidade brasi-
leira no exterior foi de 35%.

Danyele Silva Costa, 33, vendeu
seu carro para ir em busca de uma
vida financeira estabilizada no exte-
rior, com o objetivo de levar suas fi-
lhas e futuramente retornar ao Bra-
sil.“Eu havia acabado de me divorciar,
e como diz o ditado, estava entre a
cruz e a espada. Me planejei, pensei
por muito tempo, e só vi esperança
em mudar de vida vindo para Euro-
pa”, argumentou a brasileira.

Dificuldades
Só que viver e aprender os modos

de outra cultura também se torna um
desafio, principalmente quando não
se sabe o idioma do país. “A comuni-
cação é essencial para que a gente
consiga se virar e arrumar um em-
prego. Tinha alguns conhecidos aqui
na Bélgica, então não fiquei totalmente
desamparada. A cada dia que se passa
e com a convivência entre os nativos,
aprendemos rápido, e ficamos mais
tranquilos em relação à troca de cul-
turas e idiomas”, apontou Danyele.

A goiana ressalta ainda que todo
processo de planejamento para a
mudança durou menos de 2 meses,
e que contou com a ajuda de uma
advogada, para deixar suas contas
bancárias organizadas, pois caso ti-
vesse que voltar de imediato ao Bra-
sil, ela teria maior estabilidade com
os ganhos financeiros que fosse ten-
do no exterior.

“Mudar sua realidade no escuro é
muito arriscado. Obviamente que te-
nho as despesas e compromissos com
gastos mensais aqui onde moro, mas
também tenho um fundo de reserva
em real para caso precise retornar
ao meu país de origem”, destacou.

Procura por cidadania
A advogada e integrante do Con-

selho da Academia Brasileira de
Direito Internacional, Mariane Sti-
val, notou que a procura por in-

formações sobre ci-
dadania e vistos para
outros países dobrou
nos últimos três meses
em Goiás.  “Normal-
mente atendemos de 10
a 15 casos por mês, mas
nos últimos 2 meses, es-
ses números subiram
para 20 a 25 casos”, explica ela,
que atua na área do Direito Inter-
nacional há 18 anos. 

Países europeus como Portugal,
França, Itália, Espanha e Alemanha
são os destinos mais procurados pe-
los brasileiros. Mariane  percebe
que a busca por cidadania é maior
que a busca por vistos, o que indica
que os interessados buscam uma
maior segurança para uma possível
mudança de País.

“Atualmente, muitos países estão
desburocratizando os processos de
imigração após a pandemia, pois a
população está em déficit vegetativo
e ainda sofrem perdas significativas
com a Covid-19. Na Itália, Espanha
e em Portugal, aconteceram mudan-
ças recentes que facilitam a imigra-
ção”, comentou. 

Diferentemente do visto, quem
consegue a cidadania em um outro
país, passa a ter os mesmos direitos
civis e políticos daqueles que nas-
ceram lá. “É importante salientar
que essa segunda cidadania não

anula a de ori-
gem, no caso a de brasilei-

ro”, esclarece Mariane.

Visto e autorização de
residência 

Além da cidadania, é possível vi-
ver em um País por meio da obten-
ção do visto e autorização de resi-
dência. O visto, explica a advogada,
é uma autorização condicional con-
cedida por um país a um estrangeiro,
permitindo-lhe entrar, permanecer
dentro ou sair desse país, durante
um tempo estimado.

“Esse movimento nos últimos anos
é inédito e, de fato, representa a
maior diáspora da história brasileira
para os nossos padrões, um país que,
historicamente, sempre recebeu imi-
grantes", avalia Pedro Brites, profes-
sor de Relações Internacionais.

Existe também a autorização de
residência, que vai além do visto,
pois, neste caso, estrangeiros que
preencham os requisitos legais pos-
suem o objetivo de residir no país
de forma legal. “Mesmo nessas soli-
citações, que são mais simples, o
que notamos é que as pessoas que-

rem buscar formas legais de estarem
nesses países”, diz.

Wanessa Braga, 25, saiu de Se-
nador Canedo em 2019 rumo a Bru-
xelas. Como sua mãe já era residente
no país há cerca de 8 anos, a estu-
dante não teve problemas em con-
seguir a documentação legal. “Quan-
do tinha 5 anos de idade, morei
aqui por 3 anos. Meus pais voltaram
pro Brasil, se divorciaram e só após
a maioridade resolvi me mudar e
morar com a minha mãe novamente
na Bélgica”, contou.

Recentemente a brasileira tam-
bém conquistou a cidadania espa-
nhola, pois após se casar teve seu fi-
lho na Espanha, e por lei, acabou
adquirindo o reconhecimento ma-
ternal. “Foi um processo complexo
pois eu já sou brasileira naturalizada,
e possuo documento belga. Mas nada
que os documentos não resolvessem
essa burocracia europeia”, relata.

Melhores condições de vida
Ela conta ainda que pretende

morar lá por bons anos, ou até a
formação educacional de seu filho.
“A infraestrutura do Brasil não é
ruim, porém no exterior a quali-
dade de vida, educação e segu-
rança são bem melhores. Hoje
minha visão de mãe é proteger
e oportunizar que meu peque-
no consiga ter o que eu não
tive. E nada melhor que ficar
aqui, já que tenho meu apar-
tamento e meu emprego me
esperando com todo reco-
nhecimento que a lei exige”,

finalizou Wanessa.
A goiana Suellen Reis, de 36 anos,

deixou o calor de Porangatu para mo-
rar em Trondheim, na gelada Noruega.
Casada com um cidadão meio ameri-
cano, meio norueguês, ela foi embora
do Brasil no fim de 2016. Hoje, cria a
filha de 6 anos nos fiordes do outro
lado do mundo e se vê cada vez mais
acompanhada de conterrâneos. 

"Aqui também tem muitos brasi-
leiros chegando, e sempre encon-
tramos uma família ou outra que
também mora por aqui mas tem pa-
rentes no Brasil". De acordo com os
dados do Itamaraty, a Noruega abri-
ga 10.858 brasileiros. Somam-se a
eles os 323 que vivem na Islândia,
também atendidos pela Embaixada
do Brasil em Oslo.

A goiana acaba de lançar uma
loja de comércio virtual e estuda o
complicado idioma norueguês. Para
o futuro, quer fazer faculdade, mas
não tem planos de voltar à terra
natal. "Os primeiros meses foram
muito difíceis, mas agora estou bem.
Não penso em voltar, não. Minha
vida aqui é bem melhor, indepen-
dentemente da saudade daquele ca-
lorzinho do Goiás", argumenta Suel-
len. (Especial para O Hoje)

Dificuldades com idioma e cultura são superados ao longo da convivência em outros países 

Houve aumento na busca por dupla cidadania, seja motivada por melhores oportunidades de trabalho, qualificação profissional ou na formação educacional para filhos ou própria

Danyele destaca que todo processo
de planejamento para a mudança
durou menos de 2 meses

Cresce a procura por imigração
para o exterior entre goianos
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A goiana Suellen
Reis, de 36 anos,

deixou o calor de
Porangatu para

morar em
Trondheim, na

gelada Noruega
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Sabrina Vilela

O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e
Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim destaca
que a previsão para os próximos dias é de muita chuva. 

“Nos tivemos nesta segunda-feira (28) aqui em Goiâ-
nia, uma formação de tempestade. Teve muita chuva
e rajadas de vento que geraram alagamentos. Para os
próximos dias não está descartada a formação de tem-
pestades, tanto em Goiânia como no interior.” 

Áreas em risco
Segundo, André Amorim, as regiões que mais

vão sofrer com volumes de chuvas são a região
centro-norte do estado de Goiás que estão com ín-
dices pluviométricos mais elevados. 

“Essas chuvas estão acontecendo porque tivemos
na semana passada uma frente fria que virou um
corredor de umidade e evoluiu para uma zona de
convergência. Vai manter esse cenário para os pró-
ximos dias e no mês de dezembro”, finaliza Amorim. 

Já o Coordenador Operacional da Defesa Civil de
Goiânia, Anderson Marcos de Sousa afirma que várias
ações preventivas foram realizadas após o mapeamento
e classificação dos riscos nas áreas de risco,  bem
como orientações e disponibilidade de canais para so-
licitações diretamente com a Defesa Civil. 

Resposta às emergências
Ele explica ainda que durante o período chuvoso

o trabalho é de respostas às emergências e armaze-
nar os dados atualizados de como suportou cada
área, que permite entender sobre as necessidades,
sejam por intervenção ou manutenção.

Sousa destaca que as regiões mais afetadas por
desastres naturais são as mais próximas aos cursos
hídricos. A defesa civil já fez a orientação à população
quanto a não ocupação das margens dos mananciais,
mostramos que o meio ambiente deve ser preservado,
pois as áreas de inundações naturais têm caracte-
rísticas impróprias para edificações, conforme res-
salta o coordenador. 

“O descarte de resíduos também mudam a carac-
terística da área, basta verificar após as chuvas que
aquele local alagado tem seu escoamento de águas
pluviais prejudicado com a obstrução dos ramais e
tubulações. Isso torna uma área até então sem grandes
problemas em área vulnerável. Portanto precisamos
bastante de todos vocês, tanto das mídias de grande
repercussão, quanto da população, de fato ganhamos
todos”, salienta.

Locais mapeados
Durante o período chuvoso, a orientação da Coor-

denadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMP-
DEC) é não ocupar os locais mapeamos. A defesa civil
é responsável por orientar, classificar o risco e, se
for  necessário, retirar quem mora nas áreas de maior
instabilidade e risco. “Contudo, nesse início de período
chuvoso, os eventos mais frequentes são vendavais,
propiciando quedas de árvores, a exemplo de ontem,
onde atendemos várias ocorrências nesse sentido e
estamos até agora contabilizando os registros”.

Lançamento do Natal do Bem 2022 
é adiado por conta de fortes chuvas

O lançamento do evento Natal do Bem 2022 teve
que ser adiado em decorrência das fortes chuvas
registradas no início da semana. A nova data esta-
belecida é no próximo sábado, 3 de dezembro. 

A decisão foi divulgada pelo Governo de Goiás e a
Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A mudança
irá permitir que seja realizada a manutenção de todo
o cenário. A nota afirma ainda que para quem já
retirou os ingressos para o show do padre Fábio de
Melo, que seria realizado no dia 29 de novembro, os
ingressos continuarão válidos na nova data da apre-
sentação, que será dia 23 de dezembro. 

Onde
O ‘Natal do Bem 2022’ ocorrerá no Centro Cultural

Oscar Niemeyer, com decorações atrativas e entrada
franca.   (Especial para O Hoje)

Defesa Civil trabalha para evitar tragédias em zonas de risco

As vendas da indústria bra-
sileira de máquinas e equipa-
mentos totalizaram em outu-
bro R$ 26,2 bilhões, uma queda
de 9,4% em relação ao mesmo
mês do ano passado. Em com-
paração com setembro, tam-
bém houve diminuição, de
10,4%. No acumulado do ano,
de janeiro a outubro, as vendas
somaram R$ 262,6 bilhões,
5,1% abaixo do registrado no
mesmo período de 2021. Os
dados, divulgados ontem  (30),
são da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq).

O setor vendeu ao exterior,
no mês de outubro, US$ 1,10
bilhão em equipamentos,
montante 24,2% superior ao
registrado no mesmo mês de
2021. Em relação a setembro,
as exportações foram 6,4%
maiores. No acumulado do
ano, de janeiro a outubro, as
vendas ao exterior somaram
US$ 10,02 bilhões, 25,1% acima
do registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

“Este é o sexto mês conse-
cutivo em que as vendas ex-
ternas apresentam resultado
superior a US$ 1 bilhão. Isso

mostra um ritmo forte no de-
sempenho, estes dados não
foram observados nesta mag-
nitude desde meados de 2012”,
destacou a Abimaq, no balan-
ço divulgado. 

As importações totalizaram
US$ 2,17 bilhões em outubro,
3,5% inferior ao registrado
em setembro, e 10,9% supe-
rior em relação ao mesmo
mês do ano anterior. No acu-
mulado do ano (janeiro a ou-
tubro), as compras do exterior
chegaram a US$ 20,37 bilhões,
13% acima do registrado no
mesmo período de 2021. 

Vendas da indústria de máquinas e
equipamentos têm queda de 9,4%

Fortes chuvas
voltaram a gerar
preocupação em
zonas de risco 

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br
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STJ e STF promovem seminário 
sobre precedentes qualificados

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) promo-
veram a abertura do “IV Encontro Nacional
de Precedentes Qualificados: Fortalecendo
a cultura dos precedentes”. O evento de
dois dias ocorre no STF, com transmissão
simultânea nos canais das duas cortes no
YouTube. Na abertura, a presidente do
STF, ministra Rosa Weber, relacionou o
evento ao Estado Democrático de Direito.
"Refletir sobre o sistema de precedentes
judiciais tornou-se um compromisso com
o próprio Estado de Direito, que tem como
vetor institucional e normativo a obser-
vância das regras em busca da tutela dos
valores da segurança jurídica, da previsi-
bilidade das decisões judiciais e do trata-
mento igualitário aos jurisdicionados",

afirmou. Para Rosa Weber, olhar para o
que foi decidido no passado é indispensável
para a construção do processo decisório
no presente, além de assegurar uma trilha
coerente na entrega da jurisdição. "De
outro lado, para os tribunais superiores, a
metodologia dos precedentes judiciais re-
força o papel da colegialidade e a constru-
ção de razões de decidir com autoridade
normativa vinculante para os demais ór-
gãos jurisdicionais", acrescentou. Segundo
a presidente do STF, as discussões realiza-
das durante o encontro fomentarão o diá-
logo entre o Poder Judiciário, a academia,
a sociedade civil e os atores integrantes
da administração da justiça, contribuindo
para o aprimoramento construção de uma
política judiciária de precedentes.

Justiça gratuita

A Quinta Turma do
Tribunal Superior do Tra-
balho rejeitou o recurso
de uma bancária do Ban-
co Santander (Brasil) S.A.
contra decisão que havia
negado o benefício da
justiça gratuita. Para o
colegiado, a simples de-
claração de que não tem
condições de arcar com
as despesas do processo
não basta para o reco-
nhecimento do direito: é

necessário comprovar a
insuficiência de recursos.
Para o relator do recurso,
ministro Breno Medeiros,
a partir da vigência da
Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017), para a con-
cessão do benefício da
gratuidade da justiça, exi-
ge-se não apenas a mera
declaração ou afirmação
de que a parte não tem
condições de arcar com
as despesas do processo. 

Senado e Direitos Humanos

Uma das reportagens
da série Arquivo S, da
Agência Senado, recebeu
o 39º Prêmio Direitos
Humanos de Jornalismo
2022, na categoria on-
line. A premiação é um
estímulo aos profissio-
nais de jornalismo na
denúncia de violações
de direitos. A reporta-
gem não só desbrava os
mais de 30 anos de dis-

cursos e propostas legis-
lativas que culminaram
na Lei 12.711, de 2012,
como trata do mito da
democracia racial, que
por longas décadas foi
apresentada como ca-
racterística da sociedade
brasileira — a despeito
da desigualdade social,
política e econômica en-
tre a população branca
e a negra e indígena.

2 Assédio no Judiciário - O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu Pro-
cedimento Administrativo Disciplinar para investigar conduta de magistrada do TJMG
suspeita de assédio moral contra estagiários, servidores e outros funcionários em
comarca de Minas Gerais. (Especial para O Hoje)

A 5ª Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região decidiu
que em um contrato de emprés-
timo feito por uma pessoa jurídica,
uma ex-sócia que assinou como
avalista se responsabilizou como
devedora solidária pelo paga-
mento da dívida assumida, inde-
pendentemente da quota que
possuía na empresa. 

Para TRF1, 
ex-sócia que
assina como
avalista é
devedora
solidária

Câmara dos Deputados aprova PL 
sobre regulamentação de lobby

A Câmara dos Deputados aprovou
proposta que regulamenta a prática do
lobby junto a agentes públicos dos três
Poderes, determinando práticas de trans-
parência e regulando o pagamento de
hospitalidades. O texto define o lobby
como representação de interesse a ser
exercido por pessoa natural ou pessoa
jurídica por meio de interação presencial
ou telepresencial com agente público,
dentro ou fora do local de trabalho, com
ou sem agendamento prévio. O agente

público poderá ser tanto aquele que
exerce mandato quanto aquele que exer-
ce cargo, função ou emprego públicos,
seja por nomeação, contratação ou qual-
quer meio, mesmo transitório ou sem
remuneração. A representação de inte-
resse poderá ser exercida para influen-
ciar processo ou tomada de decisão no
âmbito da formulação de estratégias ou
políticas públicas, na produção de ato
administrativo, decisão regulamentar
ou atividades correlatas.



Vinícius Marques

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) deve
votar, na próxima terça-feira
(6/12), relatório com parecer
favorável à venda da Enel Dis-
tribuição Goiás para a Equa-
torial Energia. A informação
foi repassada ao governador
Ronaldo Caiado nesta quar-
ta-feira (30) pelo presidente
da estatal, Sandoval de Araújo,
durante reunião em Brasília.
A expectativa é que, cumpri-
dos os ritos legais, a Equatorial
assuma o fornecimento de
energia elétrica no Estado a
partir de 1º de janeiro de 2023.

Equatorial Energia pode
assumir em 1º de janeiro de
2023. Informação foi repas-
sada ao governador Ronaldo
Caiado pela diretoria da agên-
cia reguladora durante reu-
nião em Brasília.

“Essa foi nossa terceira
reunião na sede da Aneel para
acompanhar as providências
finais da transferência da Enel
para a Equatorial. A agência
apresentou o relatório con-
cluído e informou que ele será
levado à votação por parte
de toda a diretoria na terça-
feira, dia 6. Concluída a vota-
ção, documento assinado e
publicado, a partir de janeiro
teremos uma nova distribui-
dora de energia”, afirmou o
governador em entrevista
concedida após o encontro. 

A aprovação do colegiado
é o último passo para a con-
cretização da venda da Enel
e, segundo Aneel, a tendência
é de que os diretores da agên-
cia sigam o parecer favorável
do relator Hélvio Guerra. A
venda da concessão da Celg-
D também já recebeu parecer
favorável do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica (Cade), em outubro. “Até
que enfim, conseguimos ter
uma perspectiva de um futu-
ro mais promissor”, come-
morou o governador.

Caiado reforçou que o Go-

verno de Goiás vai acompa-
nhar o processo de transição
entre as empresas para ga-
rantir a prestação de serviço
de qualidade ao cidadão: “Sei
que não se resolve tudo do
dia para a noite, mas quere-
mos que a nova empresa mos-
tre interesse em atender a
sociedade goiana, que não su-
porta conviver com quedas
de energia e prejuízos exces-
sivos, que estão inibindo o
crescimento do Estado de
Goiás”, disse. 

O governador foi à capital
federal acompanhado do vice-
governador eleito, Daniel Vilela,
e do secretário-geral de Gover-
no, Adriano da Rocha Lima.

Histórico
A Enel Distribuição Goiás

foi vendida para a Equatorial
no dia 23 de setembro deste
ano por R$1,6 bilhão. A em-
presa possui cerca de 3,3 mi-
lhões de unidades consumi-
doras em 237 municípios e
estava no mercado goiano
desde 2016, quando arrema-
tou a Celg-D em lance único
de R$2,1 bilhões. 

Notificações
Em outubro, a Enel Distri-

buição Goiás foi questionada
pelo Procon Goiás (Superin-
tendência de Proteção aos Di-
reitos do Consumidor de
Goiás) sobre denúncia de que
a empresa estaria prestando
um mau serviço e teria sus-

pendido o plano de manu-
tenção e obras.

A companhia foi notificada
a esclarecer por que teria de-
terminado a suspensão do pla-
no de manutenção de obras;
para esclarecer quanto a outros
serviços suspensos; apresentar
um cronograma de execução
dos serviços desenvolvidos pela
empresa no segundo semestre
de 2022; e a apresentar um
cronograma de transição da
Enel para a Equatorial, em-
presa que comprou a conces-
são no mês de setembro.

Na resposta apresentada
ao Procon, o diretor-presiden-
te da distribuidora em Goiás,
José Nunes de Almeida Neto,
afirma que em nenhum mo-
mento a empresa desmobili-
zou operações no estado. “A
empresa conta, no momento,
com até 1.300 equipes atuan-
do em campo nos atendimen-
tos emergenciais, mesmo
quantitativo que tinha dispo-
nível no ano passado”, diz.

Segundo ele, com a chegada
das chuvas, a empresa prioriza

atividades emergenciais em
campo, “para promover o rá-
pido restabelecimento de ener-
gia no caso de interrupções”.
A empresa, no entanto, não
apresentou o cronograma de
transição para a Equatorial.

A reportagem tentou con-
tato com a Enel Goiás sobre
o adiamento pela Aneel da
análise da transferência à
Equatorial, mas não houve
retorno.

Nova notificação
Devido ao aumento de re-

clamações sobre a interrupção
e o mau fornecimento de ener-
gia elétrica no Estado, princi-
palmente durante o período
de fortes chuvas na capital, o
Procon Goiás notificou, nesta
terça-feira (29), a concessio-
nária Enel para que a mesma
preste esclarecimentos sobre
a qualidade dos serviços pres-
tados. A empresa terá o prazo
de 48 horas para apresentar o
relatório solicitado. 

“Notificamos a Enel para
verificar se há defeitos ou não
na prestação dos serviços”, fri-
sou o superintendente do Pro-
con Goiás, Levy Rafael Corne-
lio. Em outubro deste ano, a
concessionária já foi notificada
pelo órgão quando anunciou
a possível suspensão de servi-
ços de manutenção no Estado.
“Com o início do período chu-
voso, a nossa preocupação era
que a situação pudesse se agra-
var. E o que temíamos está

acontecendo”, relatou. 
De acordo com o superin-

tendente, as queixas sobre fa-
lhas no serviço de atendimen-
to ao cliente, falta de luz em
vários bairros e, principal-
mente, a demora no restabe-
lecimento da energia elétrica
aumentaram após o anúncio
da venda da companhia para
o Grupo Equatorial.

“A Enel está só esperando
a autorização da Aneel para
sair do Estado e, enquanto isso,
podemos perceber uma falta
de interesse por parte dela em
resolver os problemas”, afir-
mou Levy. O superintendente
reiterou ainda que o Procon
Goiás está atento às movimen-
tações da empresa. “Vamos fis-
calizar de forma contundente
as ações da Enel no Estado até
o último dia”, garantiu. 

Dentre os dados que de-
verão ser apresentados pela
empresa, estão os Indicadores
Coletivos de Continuidade e
Coletividade para identificar
quanto tempo a empresa dei-
xou de fornecer energia; qual
foi o prazo para restabelecer
a ligação; valores de compen-
sação aos clientes; além do
relatório do tempo de aten-
dimento das ocorrências
emergenciais, com informa-
ções mensais, para o período
de 2018 a 2022. 

A Enel não respondeu so-
bre as notificações até o fe-
chamento desta reportagem.
(Especial para O Hoje)

A empresa tem
sido notificada
constantemente
pelo Procon-GO por
má prestação de
serviço

A aprovação do colegiado é o último passo para a concretização da venda da Enel e, segundo a Aneel, a tendência é de que os diretores da agência sigam o parecer favorável do relator

Aneel deixa para próxima semana
decisão sobre a venda da Enel
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As principais
queixas são sobre
falhas no serviço de
atendimento ao
cliente, falta de luz
em vários bairros da
Capital e no interior
do Estado



Os três migrantes nigeria-
nos que foram encontrados
sobre o leme de um petroleiro
após uma viagem marítima
de 11 dias de Lagos, Nigéria,
para Las Palmas, nas Ilhas
Canárias, pediram asilo na
Espanha, informou nesta
quarta-feira (30) um porta-
voz do governo espanhol.

Os três homens foram res-
gatados na segunda-feira pela
Guarda Costeira da Espanha
após serem avistados sobre o
leme do navio Alithini II. Em
seguida, foram transferidos
com sintomas de desidratação
e hipotermia para dois hospi-
tais na ilha de Gran Canaria.

Um deles permanece in-
ternado enquanto os outros

dois foram liberados, disseram
as autoridades espanholas.

De acordo com a lei espa-
nhola, a menos que os nige-
rianos peçam asilo ou sejam
menores de idade, o armador
ou agente responsável pelo
navio deve devolvê-los ao
seu ponto de partida – neste
caso, Lagos.

Agora, com o pedido de
asilo, o navio está livre para
deixar o porto novamente.

A identidade dos reque-

rentes de asilo e os seus mo-
tivos para sair da Nigéria não
foram divulgados.

ONG intervém
Na quarta-feira, a organi-

zação de direitos humanos
Walking Borders divulgou um
comunicado exigindo que o
governo espanhol suspendes-
se o possível retorno dos clan-
destinos à Nigéria. A decla-
ração foi divulgada após de-
núncias de que as autoridades

espanholas haviam encami-
nhados dois dos homens de
volta ao navio para um po-
tencial retorno à Nigéria.

A ONG defendeu que eles
fossem colocados sob o pro-
grama humanitário do gover-
no espanhol para migrantes
e tivessem a oportunidade de
pedir asilo.

A Guarda Costeira da Es-
panha compartilhou uma foto
comovente que viralizou nes-
ta semana e mostra os três

homens sentados precaria-
mente em cima do leme do
navio, com os pés a apenas
alguns centímetros da super-
fície da água. 

De acordo com o site de ras-
treamento MarineTraffic, o na-
vio Alithini II, que navega com
a bandeira de Malta, deixou
Lagos, na Nigéria, em 17 de no-
vembro e chegou a Las Palmas
na segunda-feira. A distância
entre os portos é de aproxima-
damente 4.600 quilômetros.

Trio de nigerianos
sobreviveu a
viagem de 4,6 mil
quilômetros 
e 11 dias de 
duração até as
Ilhas Canárias
acomodados
precariamente 
em cima do leme
de um petroleiro

Migrantes resgatados de leme
de navio pedem asilo na Espanha

Um funcionário da embai-
xada da Ucrânia em Madri,
na Espanha, ficou ferido nesta
quarta-feira (30) após abrir
uma carta-bomba endereçada
ao chefe da missão diplomá-
tica. O funcionário sofreu fe-
rimentos leves e foi para o
hospital por conta própria,
disse a polícia espanhola em
um comunicado.

Após a divulgação do aten-
tado, o ministro das Relações
Exteriores da Ucrânia, Dmy-
tro Kuleba, ordenou que todas
as embaixadas ucranianas no
exterior reforcem “urgente-
mente” sua segurança, de
acordo com um comunicado
do Ministério das Relações
Exteriores da Ucrânia.

O ministro também instou
seus colegas espanhóis a “to-
mar medidas urgentes para
investigar o ataque”, infor-
mou o comunicado, acrescen-
tando que quem está por trás
do atentado “não conseguirá
intimidar os diplomatas ucra-
nianos ou interromper seu
trabalho diário no fortaleci-
mento da Ucrânia e no com-
bate à agressão russa”.

Oleh Nikolenko, porta-voz
do Ministério das Relações
Exteriores da Ucrânia, disse
que a embaixada na capital
espanhola recebeu o envelope
contendo a bomba como par-
te de uma entrega normal de
correspondência. O documen-
to não havia sido escaneado

antes de ser aberto.
“Durante uma verificação,

o envelope explodiu nas mãos
do funcionário da embaixada”,
disse Nikolenko. “O funcionário
teve ferimentos leves, foi hos-
pitalizado e está recebendo os
cuidados médicos necessários.
A vida dele não está em peri-
go”, disse, acrescentando que
não há feridos entre os outros
funcionários da embaixada.

Investigação
Detetives estão investigan-

do o atentado, auxiliados por
investigadores forenses e de
inteligência, disse a polícia
espanhola. O Supremo Tri-
bunal da Espanha supervi-
sionará a investigação.

Carta-bomba explode dentro da
embaixada da Ucrânia na Espanha

ATENTADO

Envelope contendo explosivo feriu funcionário da representação diplomática da Ucrânia em Madri

Três migrantes clandestinos são vistos na lâmina do leme do petroleiro Althini II depois de viajarem da Nigéria e antes de serem resgatados

A cidade de Zhengzhou,
no centro da China, lar da
maior fábrica de iPhones do
mundo, suspendeu o lock-
down de cinco dias por causa
da Covid-19, em uma medida
que os analistas consideraram
um alívio muito necessário
para a Apple e sua principal
fornecedora, a Foxconn.

Zhengzhou é o local da
“Cidade do iPhone”, um am-
plo campus de fabricação de
propriedade da fabricante tai-
wanesa Foxconn, que nor-
malmente abriga cerca de 200
mil trabalhadores produzindo
produtos para a Apple, in-
cluindo o iPhone 14 Pro e 14
Pro Max.

Na sexta-feira passada
(25), a cidade bloqueou seus
distritos urbanos por cinco
dias, devido ao aumento de
casos de Covid-19.

As autoridades locais tam-
bém suspenderam os blo-
queios em quatro distritos de
Guangzhou nesta quarta-fei-
ra, disse Zhang Yi, porta-voz

da comissão de saúde de
Guangzhou, em uma coletiva
de imprensa.

O relaxamento das restri-
ções impostas no início deste
mês no centro de manufatura
e transporte ocorreu depois
que moradores entraram em
confronto com a polícia na
última terça-feira. Vídeos cir-

culando nas redes sociais
mostram moradores gritando
“levante o lockdown”.

Guangzhou deixará de en-
viar todos os contatos próxi-
mos de pacientes com Covid-
19 para instalações centrais
de quarentena e permitirá
que alguns se isolem em casa,
disse Zhang.

Cidade da maior fábrica de iPhone encerra lockdown

CHINA
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Um medicamento experimental se tornou o pri-
meiro avanço inovador em 30 anos na pesquisa so-
bre a doença de Alzheimer. A droga, chamada le-
canemab, obteve êxito ao desacelerar o declínio
cognitivo de pacientes, ainda que tenha apresentado
alguns efeitos colaterais preocupantes.

EXPRESSA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3003/0223 - 1° Leilão e nº 3004/0223 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, 
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, 
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público 
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, de 30/12/2022 até 08/01/2023, 
no primeiro leilão, e de 13/01/2023 até 23/01/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da 
CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório da Leiloeira NORMA MARIA MACHADO, no endereço 
Avenida Erasmo Braga, nº 227 Gr.704, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20020-00, telefones (21) 2533-7978 e 
atendimento de segunda a sexta-feira de 10:00h às 17:00hs, site www.machadoleiloes.com.br. O Edital estará 
disponível também no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 09/01/2023, às 10h, 
no site www.machadoleiloes.com.br, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem 
no ato. Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 24/01/2023 
às 10hs, no site www.machadoleiloes.com.br, na presença dos interessados ou seus procuradores que 
comparecerem no ato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3001/0223 - 1° Leilão e nº 3002/0223 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, 
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, 
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - 
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados 
de 23/12/2022 até 01/01/2023, no primeiro leilão, e de 06/01/2023 até 16/01/2023, no segundo leilão, em 
horário bancário, nas Agências da CAIXA em todo território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a), Sr(a). 
PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE SOUSA, endereço Av. Geraldina da Costa Diniz, 305, Bairro Colonial, 
Contagem, MG, Cep. 32.044-280, Fone (31)3243-1107/99235-2905 e atendimento de segunda a sexta das 
8h às 12h e das 13h às 17h, site: www.patricialeiloeira.com.br. O Edital estará disponível também no site: 
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 02/01/2023, às 10h (horário de Brasília), e 
os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 17/01/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos 
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.patricialeiloeira.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA
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Lanna Oliveira

A última semana em
Goiânia tem sido de tempe-
raturas mais baixas, coisa
rara por aqui. As noites chu-
vosas se apresentam como
uma oportunidade para os
goianos tirarem do armário
aquele casaco que quase
nunca usa e experimentar
as diversas opções gastro-
nômicas que aquecem o cor-
po e a alma. Sim, o momento
pede, além daquele bom
sofá, cobertor e Netflix, tam-
bém um bom vinho e uma
comida bem quentinha e sa-
borosa. É fato que precisa-
mos aproveitar a sensação
mais fria desses dias, já que
não sabemos quando serão os próximos, por
isso o Essência te convida a incluir algumas re-
ceitas no seu cardápio nessa semana.

Atividades físicas e frio não parecem combinar
muito, não é? Na realidade, tudo o que queremos
é ficar debaixo do cobertor e se esbaldar com
caldos e chocolates quentes cremosos, pães
quentinhos, fondues, queijos, vinhos e por aí
vai. Por isso, é bem normal sair da dieta durante
esses dias do ano e tudo bem comer essas delícias
de vez em quando. Os primeiros pratos que
passam pela cabeça dos goianos assim que a
temperatura cai é a feijoada, pamonha e os
caldos. Mas que tal aproveitar para experimentar
receitas diferentes e igualmente saborosas? O
resultado são pratos cheios de sabor, com inspi-
rações brasileiras, francesas e italianas.

Uma boa pedida é fazer coisas de longo co-
zimento, dessas que deixam a casa com cheiro
que dá para sentir da rua. Guisados, braseados,
molhos bem apurados, muito creme e manteiga
acompanhados de pão, polenta, macarrão são
boas pedidas. Entre essas receitas, a rabada se
destaca e se for no fogão à lenha melhor ainda.
Sele ela bem, refogue bastante cebola e alho, e
não esqueça do molho de tomate e vinho. Deixe
cozinhando até ficar macia, acrescente um bo-
cado de ervas frescas, deixe o molho engrossar
e sirva com polenta, agrião e mais nada. Prepare
tudo com bastante carinho enquanto sente o
cheiro da lenha tomando vinho.

Para esses dias que precisam de uma comida
que abraça, poucos imaginam que massa longa
com molho, curta ou lasanha são pratos que
combinam com o clima frio. Mas existem al-
gumas dicas para fazer a massa perfeita. Pri-
meiro, é preciso escolher uma massa de boa
qualidade, depois coloque bastante água para

ferver. Macarrão precisa de
espaço e então de muita
água para cozer já com sal.
Calcule 1 litro de água para
cada 100 gramas de macar-
rão. Após ferver tire a massa
bem firme, e assim, você
termina a cocção no molho.
E, para finalizar, é impor-
tante evitar colocar azeite
ou manteiga, eles untam a
massa, e dificultam a ade-
rência do molho.

E claro, não poderíamos
deixar de fora o delicioso e
versátil fondue, receita já
conhecida e amada por mui-
tos. A receita é simples: basta
um bom queijo, um vinho
branco bem seco e pão com
casca. Originalmente, os

queijos indicados são os suíços Gruyère e Emen-
tal, ou o Vacherin e Appenzelle. Caso queira
baratear a receita vale comprar as versões na-
cionais de boas marcas dos mesmos tipos. Para
variar os queijos é importante observar o teor
de gordura (entre 40% e 50%) e tempo de ma-
turação. Devem ser queijos curados, pouco
úmidos e consistentes. Sempre ralados. Sirva
com carne, pães ou legumes e vegetais.

Talvez tenham pensado que esqueci da me-
lhor parte, as sobremesas que mais combinam
com dias assim, mais frescos. Pois bem, não es-
queci e já começo logo falando das opções do
fondue doce. Com origem na Suíça, a receita
foi ficando cada vez mais elaborada e da mesa
dos camponeses suíços acabou ganhando os
ambientes mais finos e claro, foi melhorando
com o jeitinho brasileiro. O clássico de chocolate
é fácil de fazer e leva apenas três ingredientes:
chocolate ao leite, meio amargo e creme de
leite. Depois de misturar os ingredientes até
derreter, sirva com frutas, marshmallow, pe-
daços de bolo, biscoito maria, wafer e waffles.

Existem duas receitas clássicas que também
têm a cara do frio. Chocolate quente com cho-
colate 80% de cacau, leite e açúcar. Para colocar
em cima, mini marshmallows ou raspas de cho-
colate branco. Fica muito bom, pois vão derre-
tendo com o calor. Outra pedida imbatível é
uma torta de maçã morna com caramelo, a
Tarte Tatin. O segredo é caramelizar bem as
maçãs com açúcar e manteiga. Aí vale usar a
massa para torta de preferência. Para coroar,
sugiro um caramelo usando açúcar e creme de
leite. Derreta o açúcar até ficar dourado, degla-
ceie com creme de leite e coloque ainda quente
sobre a torta morna. Agora é hora de aproveitar
essas delicias! (Especial para O Hoje)

Essência

Fondues, massas,
chocolates e vinhos
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Com dias mais amenos em Goiânia, o Essência preparou uma série de sugestões
que vão além daquele bom sofá, cobertor e Netflix para curtir o tempo mais frio
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amor sem igual
Poderosa se arruma para

sua festa e sofre com as lem-
branças do passado. Ela pede
mais um tempo à Fernanda
para descer. Poderosa autoriza
a ida de antônio Júnior e Cindy
à festa. duplex é humilhado
por tobias e deixa a mansão
de ramiro. Caio não defende
o padastro e Furacão deixa o
local com o namorado. ramiro
pede para Fernanda e tobias
não causarem nenhum escân-
dalo. Fernanda repreende a
atitude de Caio. Maria antônia
pede para Pedro vigiar hugo.
Poderosa fica chateada com a
confusão envolvendo duplex. 

Mar do sertão
laura proíbe Márcio de agir

contra José. timbó briga com
Firmino por conta da exuma-
ção de seu pai. José e timbó
consolam um ao outro. Cira
faz um feitiço para Márcio. Can-
doca emprega Xaviera como
faxineira. deodora humilha o
Coronel, que se entristece com
a esposa. Firmino e Márcio se
enfrentam por causa de lore-
na. rosinha admira o trabalho
de tereza como costureira. Pa-
jeú observa deodora se banhar
no açude. laura conta a José
que é a nova CEo da empresa.
José acredita que laura conti-
nua a seu lado.

Cara e Coragem
alexei decide se hospedar

na casa de leonardo e regina.
Clarice confronta anita. Moa
fica com ciúmes de rômulo e
teme perder Pat. alexei olha
regina com intenção e leo-
nardo fica desconfortável. Cla-
rice acha graça da inseguran-
ça de anita. hugo vê Enzo
com um rapaz esperando para
entrar numa boate e fica en-
ciumado. Moa sente o perfu-
me de Pat e diz que se lembra
de tudo. Moa e Pat passam a
noite juntos. Clarice reclama
com Ítalo da visita de anita.
andréa consola hugo, que so-
fre por causa de Enzo. 

Poliana Moça
waldisney e Violeta anun-

ciam a roger que querem a
parte deles, porque estão pu-
lando fora do mundo do cri-
me. Pinóquio remove o ras-
treador e coloca no bolso de
roger. o capanga dinaldinho
afirma a Poliana que vai fugir
com a família e deixa a porta
do cativeiro aberta. tânia pega
Poliana no flagra e arrasta ela
de volta a sua cela. tânia liga
para otto e luísa e pede mais
dinheiro pelo fato de Poliana
ter tentado escapar. Éric se
encontra com João para de-
senhar rosto e juntar detalhes
do sequestrador.

Travessia
Stenio convence helô a dor-

mir na cama com ele. Joel se
incomoda com o sucesso de
haroldo. Monteiro comenta
com laís que theo não se en-
turma. ari repreende Chiara
por ter ido ao encontro de Bri-
sa com tonho. laís pergunta
a Stenio o que Brisa ribeiro
tem a ver com oto. Stenio con-
ta a laís o que oto fez a pedido
de Moretti, por conta de uma
desavença com Guerra. Stenio
pergunta a oto se ele se sente
ameaçado por Moretti. Cotinha
comenta com Cidália sobre a
preocupação de Guida com a
atitude de Moretti.

RESUMO
t
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Participações
especiais 
Com Vanessa da Mata e Fagner, 
João Gomes lança última parte 
do EP ‘Acredite’

Elysia Cardoso 

'Acredite’ o DVD que traz
João Gomes ao Marco Zero
em Recife tem sua terceira
parte lançada nesta quin-
ta-feira (1), com participa-
ções especiais de Vanessa
da Mata e Fagner. O registro
apresenta áudio e vídeo e
vai estar disponível em to-
das as plataformas digitais. 

“Ter esses dois ícones
da nossa música dividindo
cena comigo, é muito mais
que um presente, eles que
colecionam vários sucessos
na sua carreira nacional,
trazem a união de culturas
e gerações”, afirma João. 

No setlist ‘Pode Maltra-
tar’, ‘Pode Ficar’, ‘Lembra’.
Já ‘Só você e eu/Amado’,
com participação de Va-
nessa da Mata, vem cheia
de significados, pois tem
uma história na vida de
João Gomes, ele é muito fã
da Vanessa da Mata e teve
a honra de regravar os su-
cessos no estilo do Forró. 

A inédita ‘Pode Maltra-
tar’ composta por Daniel
Mendes, Diggo, Washing-
ton Jr., Léo Soares, Gabriel
Cantini, fala sobre um ro-
mance escondido. Que ape-
sar das diferenças, quando
estão juntos, tudo se re-
solve.É um tema que co-
necta várias pessoas hoje
em dia. A música tem uma
batida de Forró Eletrônica,
com um sensação mais
leve de escutar. Como diz
o João, “essa é pros cora-
ções apaixonados”.

‘Lembra’ ganha dueto
com Fagner e tem autoria
de Marquinho da Serrinha.
Com o objetivo de conectar
gerações, João Gomes con-
vidou Fagner para regravar
a música ‘Lembra’  trazen-
do um nova força ao estilo.
Um tipo de feat que vem
tendo muito destaque no

Brasil. Pois além de relem-
brar velhos tempos, pes-
soas mais novas poderão
conhecer os artistas de ge-
rações passadas. A música
fala sobre Paixão e Lem-
branças naquele estilo de
Forró que João sabe fazer.

‘Pode ficar’ com os com-
positores Hilkias Cristiano
Trindade de Jesus, Lennon
dos Santos Barbosa Fras-
setti. Essa faixa fez parte
do seu último álbum “Digo
ou não Digo” e o João trou-
xe essa nova versão ao
vivo nesse novo EP. 

Apesar de ser a Parte 3,
além dessas 4 músicas, as
plataformas irão unificar
todos os outros componen-
tes, transformado apenas
em um único álbum. É
como se essa fosse o item
final e, assim, dar início a
divulgar que o álbum
“Acredite” completo. No dia
01 de Dezembro, além do
áudio, os 4 vídeos restantes
serão lançados no mesmo
dia em horários.

Sobre o artista 
João Fernando Gomes

Valério (Serrita, 31 de julho
de 2002), mais conhecido
pelo seu nome artístico João
Gomes, é um cantor e com-
positor brasileiro de piseiro,
tendo alcançado destaque
nacional já com o seu ál-
bum de estreia, tornando-
se o cantor mais ouvido do
país no ano de 2021. 

Suas músicas desponta-
ram inicialmente em apli-
cativos como o TikTok, ra-
pidamente chegando ao
topo das mais tocadas no
Brasil na plataforma Spotify,
junto com quase todo o res-
tante do álbum, sendo o
único artista brasileiro a es-
tar entre os 50 mais tocados
no mundo no mesmo pe-
ríodo na referida platafor-
ma. (Especial para O Hoje)

Álbum faz parte do DVD ‘Acredite’, que foi gravado 
no Marco Zero, em Recife, capital do Pernambuco

Junior 
Rostirola 

lidera uma
comunidade

cristã
socialmente

relevante, 
com extensão

no Haiti

LIVRARIA
t

“Há dois cami-
nhos: permanecer
mergulhado no so-
frimento, ou en-
frentar a dor e fa-
zer dela uma ins-
piração para trans-
formar a vida de
outras pessoas." É
com esta frase de
abertura que o es-
critor best-seller,
teólogo e pastor sê-
nior da Igreja Re-
viver, Junior Ros-
tirola, convida o
público a experien-
ciar doses diárias
de mudança e co-
munhão com o
Criador por meio
do 'Café com Deus
Pai', livro devocio-
nal lançado pela
Editora Vida, com
mais de 150 mil
exemplares vendidos.

Ao longo das páginas da-
tadas de 1 de janeiro a 31 de
dezembro, Junior Rostirola
propõe uma jornada diária
que conduz o leitor a viver
365 dias sob a direção d'Aque-
le que pode responder às dú-
vidas e tornar possível todas
as coisas: Deus. Para isso, o
autor compartilha textos bí-
blicos e mensagens de refle-
xão somadas a uma indicação
de leitura bíblica comple-
mentar diária – que aumenta
o conhecimento das Escritu-

ras, ao mesmo tempo em que
estimula a autodescoberta.

Cada devocional possui
um tema diferente sobre o
cotidiano e apresenta pala-
vras-chave para facilitar o
entendimento, como mudan-
ça no estilo de vida, admi-
nistração de tempo; tomada
de decisão; perseverança, en-
tre outros. Para além das ora-
ções diárias, esta nova edição
de 'Café com Deus' Pai conta
com folhas interativas para
anotações e um espaço espe-
cial para escrever os projetos

e sonhos que pre-
cisam ser conquis-
tados - tanto para
a vida pessoal, pro-
fissional, quanto
espiritual.

Sobre o autor
Junior Rostirola

é casado com Mi-
chelle e pai de João
Pedro e Isabella.
Pastor Sênior da
Igreja Reviver com
sede na cidade de
Itajaí - SC, lidera
uma comunidade
cristã socialmente
relevante, com ex-
tensão no Haiti.
Bacharel em Teo-
logia e pós-gradua-
do em Teologia Bí-
blica, Junior é tam-
bém autor do livro
'Encontrei um Pai',

que conta sua história de su-
peração e leva o leitor a uma
jornada em busca da sua
verdadeira identidade. Ele
que foi órfão de pai vivo,
hoje é carinhosamente cha-
mado de pai para muitos,
através do seu chamado na
área de paternidade. Ao su-
perar suas dores, o autor
ressignificou a sua história
e se tornou também funda-
dor da Associação escolhia-
mar.org.br, que abrange di-
versos projetos sociais. (Es-
pecial para O Hoje)

365 dias para 
renovar a vida
Escrito por Junior Rostirola, ‘Café com Deus Pai’, com mais de
150 mil cópias vendidas, ganha nova edição da Editora Vida
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Steff Lima



A maior ação de cidadania
ambiental do Brasil já está
chegando ao fim e no próxi-
mo sábado (3), a Jornada Lixo
Zero terá sua última ação na
Praça Universitária, em Goiâ-
nia, das 8h às 16h. O projeto
Jornada Lixo Zero já reuniu
mais de dez mil pessoas ao
longo das ações realizadas
em 2022 e resultou na pre-
servação do meio ambiente
com mais de 30 toneladas de
recicláveis encaminhadas a
cooperativa de catadores.

De acordo com Raquel Pi-
res Sales, embaixadora do
projeto Lixo Zero Goiás, as
ações colocaram Goiás em
destaque no cenário latinoa-
mericano. “Chegar na reta fi-
nal das ações, na 23ª edição é
uma etapa concluída, retira-
mos inúmeros resíduos reci-

cláveis da natureza e do aterro
sanitário, geramos trabalho
e renda para as cooperativas
e impactamos positivamente
nossa cidade.  A jornada é
longa e vamos continuar, 2023
tem mais.”, destaca Raquel,

que também é bióloga.
Mais uma vez, a ação traz

um drive thru para a coleta
de materiais eletrônicos, re-
cicláveis, objetos de escrita,
esponjas, lâmpadas de mer-
cúrio, medicamentos venci-

dos, pilhas, baterias, pneus,
entre outros, além de oficinas
de educação ambiental, apre-
sentação de técnicas de com-
postagem, dicas de economia
de energia e distribuição de
brindes na troca pelos reci-
cláveis. Além da ação em be-
nefício ao meio ambiente, o
público também contará com
atração musical no período
vespertino. 

Ação de natal
Para fechar o ano com

chave de ouro, o projeto Jor-
nada Lixo Zero também vai
receber alimentos não pere-
cíveis para a elaboração de
uma cesta, que será entregue
a pessoas em situação de vul-
nerabilidade social da região
noroeste de Goiânia e coope-
rados da Cooperrama.

Essência n 15

atrações especiais 
o mês de dezembro

será recheado de atrações
especiais no Shopping Cer-
rado para garantir um na-
tal cheio de encanto a to-
dos que passarem pelo
centro de compras. tudo
começa na quinta-feira (1º),
com a inauguração da de-
coração de natal, a chega-
da do Papai noel e o espe-
táculo infantil 'o natal dos
Brinquedos', da Cia. de tea-
tro Carlos Moreira. Com
entrada gratuita para o pú-
blico, a programação terá
início às 18h, na praça de
alimentação. Quando:
quinta-feira (1). onde: ave-
nida anhanguera nº
10.790, Setor aeroviário -
Goiânia. horário: 18h.

Desenvolvimento social
o Governo de Goiás, por

meio da Secretaria de Estado
de desenvolvimento Social
(Seds), participa nesta quin-
ta-feira (1), das 8 às 12 horas,
na Faculdade Senai Ítalo Bo-
logna, da ação Emprego
apoiado - Conquistas de di-
reitos das Pessoas com de-
ficiência, promovido pelo Fó-
rum Goiano pela inclusão
no Mercado de trabalho
(Fimtpoder). a programação
reúne várias atividades vol-
tadas para esse público, in-

cluindo desde emissão de
documentos, oferta de vagas
de emprego e vacinação.
Quando: quinta-feira (1).
onde: rua armogaste José
da Silveira, nº 612, Setor
Centro oeste - Goiânia. ho-
rário: das 8h às 12h.

Exposição do Cerrado 
a exposição ‘Cerrado in-

visível’ da Escola do Futuro
de Goiás (EFG) em artes Ba-
sileu França está aberta ao
público, até o dia 2 de de-
zembro, na Galeria de artes
da instituição, das 18h às

21h. a mostra é uma imer-
são aos detalhes de um dos
principais biomas do Brasil
e pretende levar o visitante
à reflexões sobre a sua in-
tegração com a natureza.
Segundo o curador da ex-
posição, alexandre liah, a
natureza clama pela ajuda
de todos os povos. Quando:
até 2 de dezembro. onde:
av. Universitária, nº 1750,
Setor leste Universitário –
Goiânia. horário: 18h às 21h.

Espaço gamer
até o dia 27 de novem-

bro, o público do Shopping
Cerrado tem acesso, de for-
ma totalmente gratuita, à
uma arena de jogos eletrô-
nicos das mais diferentes
plataformas, tais como
computadores em rede,
Playstation 5, Cockpit para
jogos de corrida, óculos de
realidade virtual e Just dan-
ce. o espaço funciona de
segunda-feira a sábado, das
10h às 22h, e aos domin-
gos, das 14h às 20h, na pra-
ça de alimentação do mall.
Quando: terça-feira (29).
onde: 10h às 22h.

Espetáculo infantil ‘O Natal dos Brinquedos’, da Cia. de Teatro Carlos Moreira, é apresentado hoje (1º)
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Lucas Lucco é um dos par-
ticipantes confirmados no
‘BBB 23’, diz colunista

o ano de 2022 está che-
gando ao fim e com ele, o
‘Big Brother Brasil’ está cada
vez mais perto. de acordo
com o colunista do ‘Metrópo-
les’, leo dias, o diretor do
programa continuará com a
tradição de manter um cantor
sertanejo no elenco. nesta
edição, lucas lucco foi requi-
sitado para o time dos cama-
rotes. o jornalista alega que
a participação do artista era
um desejo desde a edição
deste ano, contudo, acabou
não dando certo. anterior-
mente, houveram rumores
de Fernando Zor seria a cota
dos cantores sertanejos, po-
rém, Boninho veio até suas
redes sociais esclarecer que
a informação era falsa. (Vic-
tória Vieira, o hoje)

Marília Mendonça é a ar-
tista mais ouvida do spotify
no Brasil em 2022

a cantora Marília Men-
donça foi a artista mais ou-
vida do Spotify no Brasil em
2022. a sertaneja emplacou

o hit ‘Mal feito’, sua parceria
com a dupla hugo e Gui-
lherme, como a música mais
escutada do ano. ao lado
dela, os músicos henrique
e Juliano, Jorge e Mateus,
Gusttavo lima e Maiara e

Maraisa também conquista-
ram a posição. a informação
foi confirmada pela própria
plataforma, após uma aná-
lise da liberação do Spotify
wrapped, isto é, uma retros-
pectiva liberada das músicas

e artistas mais escutados
dos usuários no aplicativo.
(Victória Vieira, o hoje)

Leonardo conta como Vir-
gínia Fonseca mudou a ro-
tina familiar

o cantor leonardo abriu
o jogo sobre sua rotina fami-
liar desde quando Virgínia
Fonseca entrou na sua vida.
aos 59 anos, o artista que
sempre foi conhecido por ser
reservado nas redes sociais,
nos últimos anos se mostrou
mais descontraído na presen-
ça da nora. Em entrevista ao
portal ‘Metrópoles’, o serta-
nejo contou como é a sua re-
lação com a influencer. “Mu-
dou 100%. antes de a Virginia
chegar nas nossas vidas, eu
tinha uma meta de não mos-
trar nada para ninguém, nem
a fazenda, nada. Para mim,
nunca foi importante, nunca
gostei de mostrar; mas a Vir-
ginia chegou e deu um tchan.
É outro lado da minha vida
que eu estou vivendo, Virginia
chegou e botou um barulho
naquela casa, que não tem
condições, não”, revelou. (Vic-
tória Vieira, o hoje)

CELEBRIDADES

Climão nos bas-
tidores de ‘Traves-
sia’? Ao que pare-
ce, a última atitude
de Alexandre Nero
gerou polêmica en-
tre os internautas
após o ator curtir
uma publicação
que debochava da sua colega de elenco, Jade Picon.
No post curtido, o humorista Raphael Vicente estava
imitando uma cena em que a personagem de Jade
avisa para o pai, Guerra, não ‘flopar’ a sua história de
amor com Ari. Esse momento virou alvo de piada em
todas as redes sociais, obtendo diversos vídeos criti-
cando e zoando o trabalho da ex-participante do ‘Big
Brother Brasil 22’. Logo após a repercussão da atitude,
o ator retirou a curtida. (Victória Vieira, O Hoje)

Alexandre Nero curte post 
de deboche da atuação 

de Jade Picon em ‘Travessia’

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

tome cuidado com angústias
emocionais que podem prejudi-
cá-lo. Em vez disso, busque enca-
rar os fatos com realidade. ariano,
já faz um bom tempo que você
vem sendo solicitado a cuidar da
sua alma por meio de terapias e
apoio espiritual. tudo se resolverá
se fizer sua parte.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Situações mal resolvidas do
passado que envolvem o seu di-
nheiro e recursos compartilhados
voltam para serem reajustadas.
a verdade deve imperar, portanto,
se estiver com a consciência tran-
quila, apenas aguarde os resul-
tados. temos um céu reparador,
que pede justiça.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Uma experiência confusa,
que afeta a sua imagem e deci-
sões geradas por você, fica to-
talmente em destaque. o céu
traz reparos do passado. É aque-
le “colocar os pingos nos ‘is’”. a
experiência fala sobre resolver
uma questão que se apresentou
confusa ou distorcida. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Uma experiência que se apre-
sentava apenas nas entrelinhas
fica mais evidente, e essa mesma
situação pode trazer uma men-
tira à tona. É importante avaliar
como deve proceder com algu-
mas pessoas que estão atuando
no seu trabalho ou que blo-
queiam suas ações.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Um recurso financeiro deve
ser avaliado. o céu pede atenção
com movimentos financeiros ou
até mesmo questões espirituais
que de alguma forma afetam a
sua autoestima, gerando certa
estagnação. o céu pede para você
desapegar de bens materiais ou
do resultado alheio.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Um amor do passado ou um
contrato… Veja o que cabe para
você! o que importa é que isso
volta como uma oportunidade
de reparar essa situação, que
podem ter uma ligação com
uma pessoa da sua família. É
uma fase que você deve cuidar
do seu emocional.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Situações e pessoas externas
podem prejudicar a sua produti-
vidade. a experiência pede que
você analise muito bem as pala-
vras, pensando bem em que são
as pessoas em quem você pode
confiar, principalmente no seu
trabalho. o céu pede que você
cuide da sua saúde.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Você vem resolvendo situa-
ções financeiras complexas, es-
pecialmente algumas que po-
dem envolver os filhos ou a au-
toestima. Se a relação com uma
pessoa se apresentou estagna-
da é porque chegou o momento
para se afastar. É preciso focar
na sua vocação.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Uma situação confusa e dis-
torcida em família pode voltar,
com o propósito que você cure,
tomando uma decisão diferente.
Sagitariano, tome cuidado com
as suas percepções, pois situações
delicadas e subjetivas se apre-
sentam. Faça uma avaliação in-
terna e reveja.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Uma pessoa do seu convívio
segue muito confusa, e isso
pode gerar certo tumulto emo-
cional. o problema são as dis-
torções de fatos ou mentiras
que podem circular. o céu re-
comenda que você analise tudo
isso com sabedoria, para que
tome as decisões certas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

tome cuidado com desgastes
financeiros. Você pode ter criado
uma expectativa que não está fa-
zendo bem. a espera por uma si-
tuação financeira, como uma pro-
moção ou uma questão judicial,
não colabora com o seu desen-
volvimento. Crie movimentos in-
dependentes.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

antes de tomar qualquer de-
cisão, reflita, cuide da sua alma e
das suas inseguranças. Mas o que
você tem que fazer pode desa-
gradar algumas pessoas, isso é
um fato. É difícil não ser com-
preendido, porém não dá mais
para você caminhar dessa forma.
o passado volta.

Maior ação de cidadania ambiental do Brasil coloca Goiânia 
em posição de destaque no cenário latinoamericano

Última edição do projeto ‘Jornada Lixo
Zero’ em Goiânia terá ação social natalina
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EsTREias

Mundo Estranho (Strange
world, 2022, EUa). duração:
1h 42min. direção: don hall,
Qui nguyen. Elenco: Jake Gyl-
lenhaal, Jaboukie Young-white,
Gabrielle Union. Gênero: ani-
mação, família, aventura, ficção
científica. a família Clade não
é muito igual as outras. Eles
são exploradores que desbra-
vam novas terras e estão em
uma missão para explorar um
mundo estranho e não conhe-
cido. Porém, as diferenças en-
tre os membros da família po-
dem por sua nova missão em
risco. Cinemark Flamboyant:
13h10, 14h, 15h, 16h30, 17h30,
19h, 20h. Cinemark Passeio
das Águas: 13h35, 14h, 15h,
15h30, 16h30, 17h30, 18h,
18h30, 19h, 20h. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h, 16h10, 18h20, 20h30.
Cineflix aparecida: 14h40,
16h50, 18h20, 19h19h30. Ci-
neflix Buriti: 14h30, 15h, 16h40,
18h50, 19h30.

Sra. Harris vai a Paris (Mrs.
harris Goes to Paris, 2022, rei-
no Unido). duração: 1h 56min.
direção: anthony Fabian. Elen-
co: lesley Manville, isabelle
huppert, lambert wilson. Gê-
nero: Comédia dramática, dra-
ma, comédia. na década de
1950, a empregada doméstica
viúva, Sra. ada harris se apai-
xona por um vestido de alta
costura da dior. Ela decide que
precisa desesperadamente ter
um vestido igual e passa a
fazer de tudo para economizar
o dinheiro para comprá-lo. de-
pois de receber repentinamen-
te uma pensão de viúva de
guerra, ela viaja para Paris para
fazê-lo. Ela se depara com uma
exibição da coleção de 10 anos
da dior e faz amizade com an-
dré, o contador da dior, e na-
tasha, uma modelo da dior.
Cinemark Flamboyant: 14h10. 

Força Bruta (the roundup,
2022, Coréia do Sul). duração:
1h 46min. direção: lee Sang-
yong. Elenco: Ma dong-seok,
Sukku Son, Gwi-hwa Choi, ha-
Jun. Gênero: ação. a Unidade
de Crimes Graves do depar-
tamento de Polícia de Geum-
cheon tem a tarefa de repa-
triar um criminoso que fugiu
para o Vietnã. Embora não

haja acordo de extradição com
as autoridades locais, ele se
entregou na embaixada sul-
coreana. Já a caminho do Viet-
nã, os policiais experientes, o
detetive Seok-do Ma e o ca-
pitão il-Man Jeon concordam
que há algo errado com a
vontade repentina do suspeito
de desistir assim. Cinemark
Passeio das Águas: 13h,
14h20, 16h45, 22h15, 22h30.
Cineflix Buriti: 17h15, 21h40.

Noite Infeliz (Violent night,
2022, EUa). duração: 1h 45min.
direção: tommy wirkola. Elen-
co: david harbour, Edi Patter-
son, Beverly d'angelo. Gênero:
ação. Quando mercenários in-
vadem um complexo familiar
de alto padrão, fazendo a fa-
mília refém na véspera de na-
tal, eles não estavam prepara-
dos para um combatente sur-
preendente: Papai noel, que
está no local e vai mostrar que
não é nenhum santo. Cinemark
Passeio das Águas: 19h30, 22h.
Cineflix aparecida: 20h30. 

A Maldição do Quarto 203
(room 203, 2022, EUa). dura-
ção: 1h 44min. direção: Ben
Jagger. Elenco: Francesca Xue-
reb, Viktoria Vinyarska, Eric wie-
gand. Gênero: terror. depois
que as amigas de longa data
Kim e izzy se mudam para o
quarto 203, um apartamento
peculiar com um vitral medieval
assustador, Kim lentamente se
convence de que sua nova casa
pode ser assombrada. Com a
ajuda de seu novo namorado
ian, Kim investiga a história
perturbadora do apartamento.
Kinoplex Goiânia: 17h30, 20h. 

Ligação Explosiva (Balsinje-
han, 2022, Coréia do Sul). du-
ração: 1h 34min. direção:
Changju Kim. Elenco: Ji Chang-
wook, woo-jin Jo, Kyung Jin.
Gênero: drama, suspense.
Seong-gyoo, o chefe do banco
central, levou as crianças para
seu carro em seu caminho nor-
mal para o trabalho. Ele recebe
uma chamada de um número
de telefone restrito. ouve-se
uma voz misteriosa ao telefone,
informando-o de que há uma
bomba no carro. Ele foi avisado
de que, se não se levantar,
uma bomba explodirá. Cineflix
aparecida: 17h15, 21h40.  

Harry Potter e a Câmara Se-
creta (harry Potter and the
Chamber of Secrets, 2002,
EUa). duração: 2h 30min. di-
reção: Chris Columbus. Elenco:
daniel radcliffe, rupert Grint,
Emma watson. Gênero: Fan-
tasia. de férias na casa de
seus tios dursley, harry Potter
(daniel radcliffe) recebe a
inesperada visita de dobby,
um elfo doméstico, que veio
avisá-lo para não retornar à
Escola de Magia de hogwarts,
pois lá correrá um grande pe-
rigo. o aviso de dobby se con-
firma e logo toda hogwarts
está envolvida em um mistério
que resulta no aparecimento
de alunos petrificados. Cine-
mark Flamboyant: 13h, 14h30,
15h30, 16h30, 18h, 20h. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h30, 15h30, 17h, 19h,
20h30. Cineflix aparecida: 14h,
17h15, 20h30. 

EM CaRTaZ

Nada é Por Acaso (nada é
Por acaso, 2022, Brasil). du-
ração: 1h 46min. direção: Már-
cio trigo. Elenco: Giovanna
lancellotti, rafael Cardoso,
tiago luz. Gênero: ação, sus-
pense, romance. o filme relata
os aspectos mais delicados
do casamento e da vontade
de gerar um filho, além das
armadilhas da ganância. o
longa acompanha duas mu-
lheres, Marina e Maria Eugê-
nia, que possuem tempera-
mentos fortes e percebem ao
longo de suas trajetórias, a
importância da evolução es-
piritual e como isso pode aju-
dar nos relacionamentos que
ambas constroem ao longo
da vida. Cinemark Flam-
boyant: 16h30, 19h10, 20h20,

21h20. Kinoplex Goiânia:
16h30. Cineflix aparecida: 15h.
Cineflix Buriti: 17h.

A Maldição - Despertar dos
Mortos (the Cursed: dead
Man's Prey, 2022, Coreia do
Sul). duração: 1h 50min. di-
reção: Yong-wan Kim. Elenco:
Uhm Ji-won, Kim in-kwon, lee
Seol. Gênero: terror, suspen-
se. a polícia fica perplexa com
um caso em que parece que
um cadáver cometeu um as-
sassinato. Um cadáver reani-
mado de alguma forma con-
seguiu entrar na casa da víti-
ma antes de mordê-lo e en-
venená-lo com uma toxina
mais comumente encontrada
no baiacu. Este aviso marca o
primeiro ataque brutal dos
chamados ‘cadáveres ressus-
citados’, as vítimas que mor-
reram em ensaios clínicos ile-
gais que a empresa realizou.
Cineflix Buriti: 21h45.

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, aven-
tura, fantasia. após a morte
do ator de t'Challa o foco de
wakanda Para Sempre são os
personagens em volta do Pan-
tera negra. rainha ramonda,
Shuri, M'Baku, okoye e as
dora Milage lutam para pro-
teger a nação fragilizada de
outros países após a morte
de t'Challa. Cinemark Flam-
boyant: 14h, 14h10, 15h30,
16h05, 16h45, 17h20, 18h05,
18h50, 19h30, 20h10, 20h50,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 14h, 14h30,
14h40, 15h25, 15h30, 16h,

16h05, 16h45, 17h20, 17h25,
18h, 18h05, 18h50, 19h30,
20h10, 20h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 13h50, 14h10, 14h30,
17h, 17h20, 17h40, 20h10,
20h30, 20h50. Cineflix apare-
cida: 15h05, 15h30, 17h15,
18h20, 20h30, 21h35. Cineflix
Buriti: 16h, 17h10, 19h10,
20h20, 21h.

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, mu-
sical, aventura, comédia. adap-
tação do livro homônimo, o
filme acompanha as aventuras
do crocodilo lyle que mora
em uma casa vitoriana em
nova iorque com a família
Primm e vive altas aventuras
na cidade grande. Cinemark
Flamboyant: 15h20, 15h35. Ki-
noplex Goiânia: 14h15. 

Adão Negro (Black adam,
2022, EUa). duração: Black
adam. direção: Jaume Collet-
Serra. Elenco: dwayne John-
son, aldis hodge, Pierce Bros-
nan. Gênero: ação, fantasia,
aventura. nascido no Egito
antigo, alter ego de teth-
adam e filho do faraó ramsés
ii, adão negro foi consumido
por poderes mágicos e trans-
formado em um feiticeiro.
Grande inimigo de Shazam!
nas hQs, é um anti-herói em
busca de redenção ou um he-
rói que se tornou vilão? Cine-
mark Flamboyant: 16h20,
21h45, 22h15. Cinemark Pas-
seio das Águas: 21h, 21h20,
21h40, 22h25. Kinoplex Goiâ-
nia: 18h45, 21h20. Cineflix
aparecida: 21h10. Cineflix Bu-
riti: 19h15.

tCINEMA

Elysia Cardoso 

O Governo de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde
de Goiás (SES-GO), realiza, nesta
quinta-feira (1º), a abertura da
Campanha Nacional Dezembro
Vermelho, no Hospital de Urgên-
cias de Goiás Dr. Valdemiro Cruz
(Hugo), durante o Dia Mundial
de Combate à Aids, data escolhida
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e celebrada anual-
mente desde 1988 no Brasil. Na
ocasião, serão realizadas testagens
rápidas de HIV, sífilis, hepatite B
e C em servidores e pacientes da
unidade. A ação dá início às ati-
vidades da programação para o
mês dedicado à luta contra
HIV/aids e outras Infecções Se-
xualmente Transmissíveis (IST). 

De 2010 a novembro deste
ano, em Goiás, o painel eletrônico
da SES-GO já registrou 14.163 ca-
sos de HIV, dos quais 11.072 na
população masculina e 3.091 na
feminina, desses 1.765 em ges-
tantes. Há ainda o registro de 24

crianças vivendo com HIV, sete
delas menores de 5 anos  e 387
casos de óbitos por Aids, divididos
entre 242 do sexo masculino e
145 do feminino. Somente em
2022, foram registrados 38 óbitos
por Aids e 755 adultos com HIV.
A faixa etária de maior conta-
minação entre adultos e gestantes
é de 20 a 39 anos.

Como ações preventivas, em
2021, a SES-GO distribuiu aos 246
municípios do Estado cerca de 6
milhões de preservativos mas-
culinos (externos), 18 mil preser-
vativos femininos (internos), 300
mil testes rápidos de HIV e, apro-
ximadamente, 2,5 mil auto testes
de HIV para os Serviços de Assis-
tência Especializada (SAE), com
vistas à ampliação do diagnóstico
na população vulnerável. Foram
realizadas ainda campanhas de
prevenção, palestras, confecção
e distribuição de materiais infor-
mativos e testagens extramuros
como forma de divulgação, pre-
venção e diagnóstico em todos
os municípios goianos.

Anualmente, o Governo de
Goiás fornece cerca de 6 mil
latas de fórmula infantil desti-
nadas aos filhos de mães HIV
positivas, uma vez que o bebê
não pode receber leite materno
pelo risco da transmissão ver-
tical. “As ações de prevenção
ocorrem durante todo o ano.
Neste mês de dezembro, re-
forçamos a importância das
testagens, orientações sobre
Aids e uso de preservativos. É
uma forma de conscientizar
toda a população”, destaca a
gerente de Atenção Primária
da SES-GO, Ticiane Peixoto.

Já neste ano, o número de
SAEs voltados ao tratamento de
pessoas vivendo com HIV no Es-
tado foi ampliado de 14 para 16.

A estrutura de saúde pública
mantém ainda 18 Centros de
Testagem e Aconselhamento
(CTA), que também oferecem o
serviço de teste rápido para a
população. A Coordenação de
Assistência às ISTs/Aids capacita
Regionais de Saúde e farmacêu-
ticos das Policlínicas para atua-
rem na abertura dos SAEs. 

Outra estratégia de prevenção
ao HIV é a Profilaxia Pré-Exposi-
ção (Prep) à infecção pelo HIV,
que consiste no uso preventivo
de medicamentos antes da ex-
posição ao vírus, o que reduz a
probabilidade da infecção e é
usada exclusivamente por pessoas
não infectadas. Para ser elegível,
são avaliados fatores como múl-
tiplos parceiros ou parceiras, uso

inconstante de preservativo nas
relações sexuais, práticas sexuais
sem preservativo, entre outros. 

Já a Profilaxia Pós-Exposição
(PEP) ao vírus da Aids, às ISTs e
hepatites virais consiste no uso
de medicamentos antirretrovirais
por pessoas já expostas a risco
como violência sexual, relação
sexual desprotegida (sem o uso
de camisinha ou com rompi-
mento da camisinha) e acidente
ocupacional (com instrumentos
perfurocortantes ou em contato
direto com material biológico).
Para ter eficácia, a PEP deve ser
iniciada logo após a exposição
de risco (entre 2 e 72 horas) e
deve ser aplicada por 28 dias.
Por ser um medicamento emer-
gencial, geralmente é oferecido
em unidades de saúde 24 horas,
como Centro de Atenção Inte-
grada à Saúde (Cais) ou Unidade
de Pronto-Atendimento (UPA). 

Tanto a PEP como a Prep
são métodos de prevenção que
não substituem o uso do pre-
servativo nas relações sexuais
(orais, anais e vaginais), uma
vez que não previne contra to-
das as ISTs. De acordo com o
Sistema Logístico de Controle
de Medicamentos (Siclom), do
Ministério da Saúde, Goiás dis-
põe de 18.704 pessoas em uso
de Terapia Antirretroviral (Tarv)
e 3.270 usuários em uso do
Prep. (Especial para O Hoje)

Governo de Goiás lança ação que
ocorre nesta quinta-feira (1º) com o
objetivo de conscientizar a população
sobre HIV/Aids e outras Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST)

Campanha Dezembro Vermelho: testagem rápida de HIV, 
sífilis e hepatites B e C garante diagnóstico precoce 

Campanha Dezembro Vermelho

‘Sra. Harris Vai a Paris’ narra 
a história de uma faxineira
viúva que mora na Londres 
dos anos 1950
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Luan Monteiro

O crédito é um instrumento
que alavanca a economia, am-
pliando o bem-estar dos con-
sumidores e as receitas dos lo-
jistas, desde que usado com
consciência e planejamento.
Se por um lado ele pode ser
pensado como um atalho para
algumas conquistas da vida,
por outro, pode trazer conse-
quências graves ao orçamento,
caso o consumidor não utilize
esse crédito com prudência e
organização de suas finanças.
Levantamento realizado pela
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), em parceria com
o Sebrae, aponta que quase a
metade (47%) dos consumido-
res do país não faz o devido
controle das compras parce-
ladas, sendo que esse percen-
tual se divide entre os que fa-
zem o controle na própria fa-
tura do cartão de crédito (34%),
de cabeça (9%) ou admitem
não fazer controle (3%).

A pesquisa constatou ainda
que 32% dos entrevistados fi-
caram inadimplentes nos úl-
timos 12 meses por causa de
compras parceladas, sendo
que 17% citam o cartão de
crédito como a principal dí-
vida não paga e 7%, os em-

préstimos. Crediários (5%) e
financiamentos (3%) também
foram mencionados.

Na avaliação dos consumi-
dores, os motivos que mais di-
ficultam o pagamento de com-
pras parceladas são: a queda
da renda (16%); o desemprego
(15%); e manter um mínimo
para o próprio sustento (13%).

O levantamento aponta
ainda que 48% dos entrevis-
tados afirmam ter até 25%
da renda comprometida com
o pagamento de dívidas em
atraso e 19% entre metade e
100% da renda.

“Contratar um crédito é as-
sumir um compromisso. Desse

modo, especialmente nos ca-
sos em que o dinheiro para a
quitação das dívidas é usado
para pagar o consumo não es-
sencial, a consequência pode
ser o superendividamento e
a restrição ao mercado de cré-
dito. O quadro de superendi-
vidamento é uma situação des-
favorável tanto ao consumidor
quanto aos credores, que dei-
xam de receber parte dos re-
cursos que receberiam, ou re-
cebem com atraso. Se não hou-
ver disciplina, é fácil perder
a noção do quanto foi gasto e
ultrapassar os limites do or-
çamento. O controle financeiro
é fundamental para evitar

esse tipo de problema”, orien-
ta o presidente da CNDL, José
César da Costa.

Crédito fácil levou 62% 
a comprar algo que não
estava no planejamento

Limites de cartão muito aci-
ma da renda, cheque especial
e empréstimos pré-aprovados:
tudo isso facilita a vida do con-
sumidor, mas também pode
ser uma armadilha, ao induzir
a compra de forma não pla-
nejada. Segundo o levantamen-
to, 62% dos consumidores ce-
deram à tentação e levou para
casa algum item não planejado
no mês anterior à pesquisa,
devido a facilidade do parce-
lamento das compras.

A pesquisa tratou de inves-
tigar quais foram os itens mais
comprados nas condições de
fácil acesso ao crédito. Roupas,
calçados e acessórios (26%) li-
deram, seguidos de   compras
de supermercado (23%); itens
de farmácia (20%); perfumes
e cosméticos (18%); ida a bares
e restaurantes (13%); e eletrô-
nicos (11%).

4 em cada dez consumi-
dores aceitam ofertas de cré-
dito de bancos mesmo sem
ter solicitado.

O problema do endivida-
mento surge, muitas vezes, em
razão da facilidade de acessar
ao crédito. A reação ao receber
uma proposta de envio de car-
tão de crédito divide as opi-
niões dos consumidores: 41%
dizem aceitar a proposta, sendo

que 26% só o fazem depois de
avaliar a necessidade; 12%
aceitam mesmo sem necessi-
dade, desde que não haja anui-
dade; e 4% aceitam a proposta
sem avaliar a necessidade,
mesmo que tenha anuidade.

De acordo com a pesquisa,
20% tiveram aumento do limite
de cheque especial, mesmo
sem solicitar, e 8% receberam
após solicitação. No caso do
cartão de crédito, 36% rece-
beram aumento de limite sem
solicitar, enquanto 19% rece-
beram mediante solicitação.
Já no cartão de loja, o aumento
de limite sem solicitação foi
mencionado por 22%, enquan-
to 13% receberam após solici-
tação. No caso do limite do
empréstimo pré-aprovado a
pesquisa apontou que 44% dos
consumidores receberam au-
mento sem ter pedido ou au-
torizado.

Diante da surpresa do au-
mento de limite não solicitado,
a metade (52%) dos consumi-
dores que recebeu algum tipo
de oferta de crédito – cheque
especial, cartão de crédito ou
de loja – de banco/instituição
financeira no último ano con-
siderou interessante, afirman-
do que é bom ter crédito à dis-
posição. No entanto, cerca de
um quinto (19%) desses con-
sumidores contestou a oferta
por não ter necessidade e não
haver solicitado. Além desses,
18% utilizaram o limite au-
mentado, pois estava precisan-
do. (Especial para O Hoje)

32% ficaram ina-
dimplentes no últi-
mo ano devido a
compras no crédito,
pr incipalmente
pelo uso do cartão

Metade dos consumidores não
controla gastos parcelados

Crédito fácil levou
62% a comprar algo
que não estava no
planejamento








