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LEIA nAs CoLunAs

Xadrez: Se o UB, MDB e PSD

disserem sim, presidente eleito

terá maioria na Câmara

Política 2

Jurídica: Lei estabelece mesmo

plano entre advogado e juiz

durante audiências

Cidades 10

Esplanada: Bolsonaristas se di-

videm entre Rogério Marinho

e Tereza Cristina no Senado

Política 6

Surpreendendo muita gente, o Japão
destronou a Espanha de liderança do
Grupo E e se classificou para as oitavas
de final no lugar da Alemanha. Esportes 7

Variação do
PIB é puxada
pela indústria
e por serviços
A variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB, a soma
dos bens e serviços produzidos no país em um ano) de
0,4%, na passagem do segundo para o terceiro trimestre,
foi influenciada pelos resultados dos serviços (1,1%) e da
indústria (0,8%), enquanto a agropecuária recuou 0,9%. Os
dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, e
foram divulgados na quinta-feira pelo IBGE. Com o resultado,
o PIB chega ao maior patamar da série histórica. Na com-
paração com o trimestre anterior, é a quinta taxa positiva
do indicador, que totalizou R$ 2,544 trilhões. Economia 4

O presidente da CDTC e secretá-
rio-geral de Governo, Adriano
da Rocha Lima, anunciou que a
tarifa do transporte coletivo na
Grande Goiânia em 2023 vai ser
mantida em R$ 4,30. Política 6

Tarifa de ônibus
será mantida no
valor de R$ 4,30

Uma ação pediu a não diploma-
ção da chapa do PL de deputados
federais. As legendas alegam
fraude por meio de uma candi-
datura “laranja”. A defesa nega
as irregularidades. Política 5

Ação quer cassar
eleição de chapa de
deputados federais

adultos
no espectro

autista

Raphael BezeRRa 

Opinião 3

Brasil avança na
profissionalização

dos eSports

RodRigo MaRtinez

Opinião 3

Japão supera a
Espanha e tira

a Alemanha

Fifa

Economia passa
a desacelerar no
3º trimestre
Comparado ao trimestre anterior,
variação saiu de 1% para 0,4% no
terceiro, com elevação de 3,6%  para
o período em 2021. Econômica 4

Mais de 18 mil
em tratamento
em Goiás por HIV
Fazer amigos e namorar. Ações
simples que podem ser um desafio
para quem é portador do HIV e
ainda sofre preconceito. Cidades 9

Polícia prende quatro empresários
por sonegação de mais de R$ 100 mi
A Polícia Civil desmontou uma quadrilha composta por empresários
do ramo de comércio de grãos, contadores e “laranjas” estabelecidos
em Goiânia, Rio Verde, Itumbiara e Uberlândia. A Operação Falsa Me-
dideira cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão
temporária, sendo dois em Itumbiara e dois em Rio Verde. Cidades 11

Prefeito Rogério Cruz
precisa de Romário
Policarpo e vice-versa
Política 2

Goiânia ganha título de ‘Capital da Moda’ no Fórum
Internacional de Turismo do Iguassu, no Paraná  
O evento em Foz do Iguaçu conta com um estande exclusivo para apre-
sentação de atrativos como a Rota dos Pireneus, Caminho de Cora
Coralina, Região das Águas Quentes e Chapada dos Veadeiros. Cidades 10



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na última
quinta-feira (1°) de uma cerimônia de promoção de cinco
oficiais-generais do Exército em Brasília, mas não discursou
e nem falou com a imprensa.

Esta é a segunda aparição pública do presidente
em agenda oficial após sua derrota para Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. No
último sábado (26/11) Bolsonaro participou de um
evento na Academia Militar das Agulhas Negras
(Aman), no Rio de Janeiro.

Desde a derrota nas eleições, o mandatário entrou
em reclusão. Esteve poucas vezes no Palácio do Pla-
nalto, uma delas em 3 de novembro, quando se en-
controu rapidamente com o vice-presidente eleito,
Geraldo Alckmin (PSB).

Em novembro, Bolsonaro se pronunciou apenas em
duas ocasiões: em 1º de novembro, quando fez uma fala
à imprensa em que não reconheceu a derrota para Lula,
e no dia seguinte, em um vídeo no qual pediu que apoia-
dores desbloqueassem estradas federais.

Ele também diminuiu sua presença nas redes sociais,
que era intensa. O presidente também não fez suas
‘lives’ semanais, que eram tradicionalmente feitas às
quintas-feiras desde a eleição, em 2018. (Luan Mon-
teiro, especial para O Hoje)
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Bolsonaro
mantém
silêncio em
evento militar 

Felipe Cardoso

Um clima sonso marcou o
último encontro da semana na
Câmara Municipal de Goiânia.
Ainda que a reunião tenha con-
tado com discussões mornas e
poucos parlamentares em ple-
nário — tanto que foi encerrada
por falta de quórum — nos cor-
redores, porém, o ritmo era de
articulação intensa. 

O assunto não poderia ser
outro: a possibilidade de que-
da do vereador e presidente
da Casa, Romário Policarpo
(Patriota). Um grupo, ainda
nanico, tem se mobilizado in-
tensamente imbuído da cer-
teza de que a ação que tra-
mita na justiça vai prosperar
e, consequentemente, afastar
Policarpo do cargo.

“A chance é real por um
simples motivo: tem jurispru-
dência. Outros casos seme-
lhantes Brasil afora já foram
julgados e a Justiça entendeu
que a ação era devida. Ou
seja, ao meu ver, os dias estão
mesmo contados”, disse um
vereador, em off. 

Cochichos sobre o assunto
eram facilmente percebidos
no decorrer do encontro de
ontem. O próprio presidente
participou de algumas con-
versas enquanto a sessão se
arrastava. Com o encerra-
mento da reunião, as articu-
lações continuaram pelos cor-
redores e gabinetes. 

O fato é que nenhum dos
dois grupos — de um lado es-
tão os que apoiam Policarpo,
do outro os que querem ocu-
par o possível vácuo deixado
por ele — sabem os rumos do
processo. Contudo, articulam
antecipadamente. 

Se o presidente perder a
cadeira, a ideia do intitulado
“grupo do Policarpo” é manter
um aliado no comando da
Casa. Isso porque o comentá-
rio, nos bastidores, é que o
grupo adversário busca a ca-
deira de olho, na verdade, na
prefeitura de Goiânia. 

O prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos), vale lembrar, foi
eleito na vice de Maguito Vilela
(MDB). Uma vez no poder, o
primeiro na linha sucessória

torna-se o presidente da Câ-
mara. Um novo sucessor que
não seja minimamente simpa-
tizante do prefeito representa,
claro, uma ameaça. Sem contar
que dificulta imensamente a
aprovação de matérias de in-
teresse do gestor, que corre
contra o relógio, de olho em
2024, para cair no gosto da po-
pulação goianiense.

Não é atoa, dizem interlo-
cutores, que a Procuradoria
Geral do Município (PGM) de-
cidiu se manifestar na argui-
ção de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF).
Em outras palavras, o proces-

so que coloca em risco a ree-
leição de Policarpo. 

A PGM, vale destacar, não
foi citada na ação, ou seja, se
posicionou de maneira volun-
tária. O documento foi proto-
colado junto ao Supremo Tri-
bunal Federal que avalia a
queixa. Em resumo, a PGM de-
fendeu que as decisões con-
trárias à reeleição devem ser
aplicadas apenas à Câmara dos
Deputados e ao Senado. Acres-
centou, depois, que os muni-
cípios devem gozar de auto-
nomia suficiente para definir
suas próprias regras locais.

Em off, muitos avaliam,

inclusive, que, por interesses
mútuos, a cisão entre os Po-
deres foi minimizada nos úl-
timos dias. De um lado estaria
o presidente em busca de
apoio do Executivo para se
manter no posto, do outro, o
prefeito, que deseja se ver li-
vre das ameaças e precisa,
mais do que nunca, apaziguar
o clima na Câmara. E Policar-
po pode ajudar nisso. Também
por isso o prefeito emprestou
a cadeira ao companheiro nos
últimos dias. A leitura é que
a investida representa um
aceno ao presidente e aliados.
(Especial para O Hoje)

Presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo segue como aliado do prefeito Rogério Cruz

Se Romário perder a cadeira, ideia do
‘grupo do Policarpo’ é manter um
aliado no comando da Casa. Isso
porque grupo adversário busca
espaço de olho na prefeitura

Se o UB, MDB e PSD disserem
sim, Lula terá maioria na Câmara

Nada mais atual do que a frase “rei morto,
rei posto”, que a criatividade do brasileiro adap-
tou para o contexto político e virou um mantra
popular: “Rei morto, rei posto; viva o novo rei”!
Foi só encerrar a contagem dos votos e confirmar
a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presi-
dente que as Excelências, que até então faziam
fila no beija mão de Jair Bolsonaro (PL), sairam
correndo à procura do vencedor. Assim, a his-
tória do toma lá, dá cá voltou com força e rees-
treia na nova era do lulopetismo. Lula, que não
é nada bobo, quer todos no seu governo para
que não haja oposição ameaçando sua paz ou
acusando o governo de fechar os olhos a even-
tuais corrupções, afinal, todos vão estar no mes-
mo barco. Nem o ex-juiz e agora senador Sergio
Moro (UB) ficou fora. Para concretizar essa
maioria absoluta, Lula acerta os últimos detalhes
para que o União Brasil, MDB e PSD façam
parte dos plenamente “satisfeitos”. No caso do
UB, o presidente nacional da legenda, Luciano
Bivar, já vinha conversando nos bastidores com
o PT e também com líderes da sigla que viam
com certa desconfiança uma aliança escancarada
com o PT. Segundo apu-
rou a Xadrez,
esse arranjo
pode não
ser o que o
governa-
dor Ronaldo
Caiado gos-
taria, mas
pode ter
vantagens.

Daniel Vilela, o elo
Vice-governador eleito na chapa de  Caiado,

Daniel Vilela goza de bom trânsito político entre
os petistas e com a estrela em ascensão do MDB,
senadora Simone Tebet. Mesmo Lula tendo pouco
apreço por Goiás e Mato Grosso devido à força
do agro, essa aliança pode ser vantajosa para
Goiás e Caiado, diminuindo no futuro atritos ins-
titucionais com o governo federal, principalmente
com petistas mais aguerridos.

É tudo ou nada
A expectativa do núcleo da transição

que trabalha no Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB), em Brasília, é que o texto
da PEC do futa-teto seja aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
na próxima semana e, rapidamente, en-
viado ao plenário do Senado.

Exemplo a seguir
Embora raro, ainda existem exemplos

que devem ser seguidos pelos homens
públicos. O ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Cristalina, Jean Eustáquio
(MDB), encerrou seu período à frente do
Legislativo cristalinense devolvendo R$
6 milhões do duodécimo. “Este dinheiro
será aplicado em projetos importantes
para a comunidade, principalmente na
saúde”, disse Jean.

Líder em transparência
Outro feito que o vereador Jean co-

memora é sua gestão ter conquistado o
primeiro lugar em transparência entre
os 246 municípios goianos. “Cada real
consumido e atos administrativos pra-
ticados durante minha gestão são de
fácil acesso para qualquer cidadão con-
ferir e acompanhar.”

Baiocchi reeleito
O empresário Marcelo Baiocchi Carneiro

foi confirmado novamente presidente da
Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de Goiás (Fecomér-
cio-GO). Ele foi reeleito em maio deste ano
por unanimidade de votos para o quadriênio
2022-2026. A solenidade teve a presença
do governador Ronaldo Caiado.

Wilder na escola
De volta à escolinha que os eleitos

têm no Congresso antes de tomar posse,
mesmo sendo veterano, caso do senador
eleito, wilder Moraes (PL). Ele está em
Brasília desde quinta-feira (1°) se fami-
liarizando com o regimento interno do
Senado, normas e condutas que o senador
deve ter, a chamada liturgia do cargo.
(Especial para O Hoje)

Rogério Cruz precisa de
Policarpo e vice-versa

Esta é a segunda aparição pública do presidente desde a eleição 
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OPiniãO n 3

Adultos no espectro 

Rodrigo Martinez

O cenário dos anos 2000 de jovens indo até
uma lan house próxima ao bairro para ter
acesso a diversos jogos e diversão com os amigos
atinge nos dias atuais o seu auge no cenário
mundial. Estudos como o da Newzoo, plataforma
de análise de dados sobre o setor de games,
mostram que este mercado deve movimentar
US$ 1,3 bilhão este ano e cerca de
640 milhões de pessoas devem as-
sistir a competições oficiais até
2025. O crescimento constante in-
centiva a profissionalização do seg-
mento, principalmente no Brasil.

Diversos cenários externos aos
jogos eletrônicos trouxeram o status
de modalidade esportiva para além
da diversão. Os dois anos de pan-
demia e o acesso cada vez mais
fácil das classes B e C ao smartphone
- eles representam 36,4% e 38,6%,
respectivamente, segundo levanta-
mento da Pesquisa Game Brasil
(PGB) - abriram as portas para um
público espectador, mas também
ao desenvolvimento profissional. É
possível que, em 2024, em Paris, o esporte seja
inclusive modalidade Olímpica.

Grandes marcas e empresas participam dos
torneios já existentes visando um futuro cada
vez mais promissor. São multinacionais respon-
sáveis por competições como CS:GO, LoL, além
de diversas outras ligas e times que competem
entre si. Neste trabalho, milhares de profissionais
entre gestores, preparadores, nutricionistas e
psicólogos estão envolvidos e, claro, atletas -
um status e forma mais coerente de se chamar
jogadores de eSports na nova década.

Eles frequentam uma espécie de gaming office,
que atua como um CT, com vínculo empregatício
(exigido pelas principais competições) e até

mesmo plano de carreira. Para que o Brasil ganhe
destaque neste novo mundo, é preciso investir
ainda mais em centros de treinamento completos
onde os atletas possam passar por consultas pe-
riódicas com psicólogos e nutricionistas, fazendo
o acompanhamento correto que une saúde física
e mental, além das estratégias de jogo.

Plataformas de organização de torneios, pa-
trocinadores e todo o apoio de modelo jurídico e

financeiro, além de streamers e cria-
dores de conteúdo. Diferentes formas
de atuação sob um único produto,
que gera lucro e inclusão. Hoje, se-
gundo a PGB, 51% dos jogadores são
mulheres, e existem jogadores em
todas as faixas etárias, o que mostra
também que o hábito de jogar não
tem relação com o gênero, raça ou
idade. Soma-se a isso o fato de exis-
tirem plataformas distintas para to-
dos os tipos de jogos, seja consoles,
computadores ou smartphones, que
por sua vez, podem atingir variadas
classes sociais. Ou seja, há mercado
e produtos para todos os perfis.

Em termos mais comparativos,
as competições eletrônicas se apro-

ximam do esporte tradicional na medida em
que se ligam às relações financeiras, às grandes
audiências e aos canais de transmissão, como
um jogo intelectual, competitivo e organizado.
Estamos diante de um futuro em grande expan-
são, com investimentos
concretos e onde, por
intermédio dos games,
poderemos experimen-
tar novas vivências so-
ciais e aprimorar ha-
bilidades intelectuais
fundamentais no de-
senvolvimento de pes-
soas e da sociedade.

Raphael Bezerra da Silva

As neurodivergências, quando detectadas
ainda na infância, podem não provocar trans-
tornos tão significativos quanto a descoberta
de determinados tipos de condições já na fase
adulta da vida. Passar pela infância, adolescência
e parte da vida adulta sem compreender seus
comportamentos, especialmente os sociais, ma-
nias e comportamentos repetitivos geram, em
muitos, uma frustração muito grande. Conhecido
como TEA, o Transtorno do Espectro Autista, é
uma condição plural que atinge pessoas de di-
versas classes sociais, gênero, cor e raça.

Depois de completar 27 anos e passar por
uma profunda crise de depressão, o que incluiu
a perda severa de peso, apagões, crises de pânico
e afastamento de pessoas próximas
e amadas, voltei correndo para os
tratamentos psicológicos.

Minha primeira experiência em
um consultório foi em 2016, depois
de uma série de automutilações e
desprazeres cotidianos. A dificul-
dade em lidar com perdas e mu-
danças sempre me atingiu de uma
forma substancial. Ao longo das pri-
meiras dez sessões, ficou muito claro
que a minha principal demanda
era a dificuldade em manter rela-
ções sociais próximas, dificuldade
em fixar em trabalhos ou estudos. 

Em 2019, depois de encarar um
trauma que mudou a minha pers-
pectiva de vida, a primeira sugestão
de uma avaliação multidisciplinar me foi ofe-
recida. Durante acompanhamento com um psi-
cólogo através do Sistema Único de Saúde (SUS),
a possibilidade de que algo de “errado” dentro
de mim finalmente apareceu. Embora a possi-
bilidade de ser portador do autismo estivesse
fora do meu campo de visão, descobrir que o
que eu sentia e como eu sentia não era uma
exclusividade me aliviou.

Mas chegar a um diagnóstico não foi tão sim-
ples. Em três anos, consegui uma certa estabilidade
no Jornal O Hoje, passando de repórter de política,
Editor Executivo e atualmente comando a Editoria
de Cidades. Com a minha formação em jornalismo,
conheci muitas famílias, crianças e adultos com
a TEA. Esse contato me ajudou a me perceber. 

Cada vez que eu passava por um psicólogo,
psiquiatra e psicanalista, mais clareza eu tinha
sobre as minhas dificuldades sociais, o traço
mais marcante da minha condição. 

Me aproximar e me manter próximo de al-
guém sempre foi um desafio. Com o início da
pandemia, essa dificuldade virou um pesadelo.
Até mesmo ficar dentro do quarto, isolado até
mesmo da minha mãe, pai e irmão, era tão
exaustivo que eu precisei fugir.

À flor da pele
E fugir foi a pior decisão que tomei na vida.

Com a impulsividade à flor da pele, morando
sozinho e encarando muitos dilemas, entendi
que não conseguia realizar certas atividades
comuns do dia a dia para um adulto. Manter a
higiene pessoal em dias, organizar e planejar
atividades para o dia eram extremamente com-
plexas e trabalhosas.

Passei meses frustrado por não conseguir man-
ter uma rotina de atenção às pessoas
amadas. Decepcionado por não con-
seguir, pasmem, tomar banho, me
alimentar e manter uma agenda pro-
gramada para os próximos dias.

O sentimento de fracasso, pres-
sionado pela solidão após o afasta-
mento das pessoas próximas, desen-
cadeou minha ansiedade e despertou
crises de pânico incontroláveis.

Sobrevivendo
Depois de voltar para casa e re-

ceber os cuidados e atenção neces-
sários para me restabelecer, voltei
a procurar ajuda psicológica. Já na
segunda consulta veio a especulação.
“É bem possível que você seja autis-

ta”. Com a indicação para o neurologista e psi-
quiatra, iniciei alguns testes, convoquei parte da
minha família para me acompanhar e, quando
chegou o diagnóstico, chorei de alegria e alívio.

Daquele dia em diante, nada mais pareceu
me assustar. Tudo o que vivi, como vivi e
senti a vida fez tanto sentido que parecia que
havia nascido novamente.

Esse sentimento de que eu posso abraçar o
mundo ressignificou
tanto minha cabeça.
Mas ainda há tantas coi-
sas e tantas pessoas que
eu perdi ou abandonei
por não compreender
suas intenções e senti-
mentos que ainda dói.
Mas é bom poder final-
mente não sentir ver-
gonha de mim mesmo.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rodrigo Martinez é CEO
da TropiCaos

Raphael Bezerra da Silva
é jornalista e portador do
Espectro Austita

Viva a hipocrisia
Os alemães fizeram um bonito gesto quando

estrearam na Copa do Mundo no Catar, um país
que proíbe as manifestações da comunidade
LGBTQIAP+, como, por exemplo, o uso da bandeira
do orgulho, aquela conhecida pelas cores do arco-
íris. Quem usa qualquer objeto que se identifique
com a causa LGBT corre o risco de ser preso no
Catar. O belo protesto dos jogadores da Alemanha,
eliminada ontem, não impede que a política alemã,
que inclui o boicote e sanções econômicas contra
Rússia pela invasão ao território ucraniano, inclua
negociações com o governo do Catar. Isso mesmo!
Para driblar as sanções impostas ao governo de
Putin, da Rússia, pela guerra, a Alemanha pode
firmar acordo de compra de gás natural do Catar
para enfrentar o duro inverno alemão. Quem te
viu, quem te vê! Nada como um dia após o outro.
A Copa do Mundo ocorrer no Catar merece todas
as críticas ao modelo corrupto de compra de votos
existente no comitê da Fifa. Mas não adianta
criticar o Catar e firmar parcerias comerciais com
a nação contra a qual se manifesta em campo.
Uma ação anula a outra. E, no fim das contas,
deixa o recado ao mundo de que o que importa
de verdade é o dinheiro. Então, que o Catar
continue a oprimir a comunidade LGBTQIAP+,
desde que tenha gás natural para me vender.

Roberta Martins
Goiânia

{
Ao propor essa simples
homenagem é o mínimo
que este Poder pode 
fazer diante de 
um acontecimento 
tão aterrador”

Paulo Henrique da Farmácia (PTC),
vereador por Goiânia, ao propor,
nesta quinta-feira (1º), que a Escola
Municipal Jardim América, onde a
adolescente Luana Marcelo Alves,
de 12 anos, estudava, receba o
nome da garota. Ela foi seques-
trada e assassinada no domingo
(27/11) em Goiânia. O caso gerou
enorme comoção na sociedade
goiana nesta semana, com as bus-
cas pela a adolescente e o trágico
desfecho da descoberta do assassi-
nato. Na terça-feira (29/11), a Polí-
cia Civil prendeu Reidimar Silva, de
31 anos, que confessou ter matado
Luana e também ter tentado estu-
prar a jovem antes de matá-la. 

ESports cresce e Brasil avança
na profissionalização do setor

@jornalohoje
o governo Jair Bolsonaro iniciou uma ope-
ração política para conseguir obter parte
dos recursos da peC de transição. Segundo
fontes do palácio do planalto, o objetivo
seria fechar os gastos feitos em 2022. “apa-
receu o sumido”, comentou o leitor.

Junior Bia

@ohoje
Uma bebê mexicana nasceu com uma
anomalia muito rara conhecida como
“true tail”, ou “cauda verdadeira”. a cauda
possuía quase 6 centímetros. “deve ser
um Saiyajin”, brincou o leitor.

Walter André Da Silva Júnior 
(@andrevalentegoias)

@jornalohoje
a maior ação de cidadania ambiental do
Brasil já está chegando ao fim e no pró-
ximo sábado (3), a Jornada lixo zero terá
sua última ação na praça Universitária,
em goiânia, das 8h às 16h. o projeto Jor-
nada lixo zero já reuniu mais de 10 mil
pessoas ao longo das ações realizadas em
2022 e resultou na preservação do meio
ambiente com mais de 30 toneladas de
recicláveis encaminhadas à cooperativa
de catadores. “Só esqueceram de avisar a
comurg”, ironiza o leitor.

Acauã Mouro (@Acauasilva)

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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Os números do Produto Interno Bruto
(PIB), a medida aceita até aqui pelos governos
para aferir o volume de riquezas produzidas
por um país, confirmaram as expectativas
de uma desaceleração no ritmo de cresci-
mento da economia na segunda metade do
ano e, ainda, a predominância dos serviços
como “motor” do avanço recente experi-
mentado pela atividade econômica. Com-
parado ao trimestre imediatamente anterior,
a variação saiu de 1% no segundo trimestre
para 0,4% no terceiro, com elevação ainda
de 3,6% frente ao mesmo período de 2021.
Com exceção para o consumo do governo,
que acelerou seu crescimento às vésperas
das eleições, todas as demais categorias,
seja no lado do consumo, seja no lado da
oferta, experimentaram desaquecimento.

Bem ao gosto do ministro dos paraísos
fiscais, aquele que confirmou ter destinado
a uma conta fora do País algo como US$ 9,55
milhões para não pagar impostos e gosta de
fazer comparações internacionais, o avanço
de 0,4% experimentado pelo PIB coloca o
Brasil numa 24ª colocação entre as economias
que já divulgaram seu desempenho no pe-
ríodo, num ranking que inclui meia centena
de países. O País teve companhia de Portugal,
Tunísia e Alemanha, que enfrenta uma
crise energética, mas foi superado, para
ficar apenas nas Américas, pelo Peru (0,6%),
Canadá e Estados Unidos, ambos com cres-
cimento de 0,7%, e ainda pelo México (0,9%),
sempre na passagem do segundo para o
terceiro trimestres deste ano.

No mesmo intervalo, os dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram queda de 0,9% para a agro-
pecuária, frente ao trimestre encerrado
em junho deste ano, depois de ter anotado
leve incremento de 0,1% no segundo tri-

mestre, numa estabilidade pelo menos vir-
tual. O PIB da indústria, que havia registrado
elevação de 1,7% no segundo trimestre,
passou a crescer 0,8%. Mesmo os serviços,
que responderam por alguma coisa em tor-
no de 57,9% do valor nominal do PIB acu-
mulado neste ano até setembro, saíram de
crescimento próximo a 1,3% para 1,1%.

Desaquecimento geral
Do lado da demanda, investimentos e

consumo das famílias apontaram a mesma
tendência de aceleração. Na mesma se-
quência, considerando as taxas de cresci-
mento experimentadas no segundo e no
terceiro trimestres respectivamente, o in-
vestimento reduziu sua velocidade de cres-
cimento de 3,8% para 2,8%; o consumo das
famílias passou de 2,1% para 1,0%, ou seja,
praticamente a metade. No caso do governo,
que havia reduzido seu consumo em 0,9%
no segundo trimestre, registrou alta de
1,3% no terceiro trimestre. A tendência de
esfriamento da atividade, num cenário de
redução da renda disponível e de arrocho
monetário (alta dos juros), no diagnóstico
da equipe de macroeconomia do Itaú BBA,
pode ser percebida com clareza maior
quando se consideram as taxas de cresci-
mento acumuladas em quatro trimestres.
O PIB, que encolheu 3,3% em 2020, avançou
5,0% no ano passado (dado revisado re-
centemente pelo IBGE), atingindo 5,2% nos
12 meses terminados em março deste ano.
Mas veio caminhando para baixo desde
então, chegando a 3,2% no segundo tri-
mestre (sempre no acumulado em quatro
trimestres) para se limitar a 3,0% no dado
mais recente. “Mantemos nossa perspectiva
de que o ritmo continuará desacelerando
à frente”, reforça o Itaú BBA.

2 Na leitura do Instituto
de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi), a
perda de intensidade no ter-
ceiro trimestre, “como vinha
sendo esperado”, ocorreu “a
despeito das medidas anti-
cíclicas adotadas pelo gover-
no”. Vale dizer, a escalada
de gastos na reta final da
campanha eleitoral e nos
meses anteriores teve pouca
relevância para aquecer a
atividade econômica.
2 O desaquecimento surge
de forma mais drástica num
setor que vinha apresentando
fortes taxas de crescimento,
embora em grande parte es-
tivesse recuperando o terreno
perdido desde a recessão e
depois ao longo da pandemia.
O investimento chegou a ex-
perimentar um salto de 16,7%
em 2021, mas entrou em de-
saquecimento vertical nos
trimestres seguintes, com a
taxa recuando inicialmente
para 10,2% no primeiro tri-
mestre e desabando para
3,8% no segundo trimestre
para fechar em apenas 0,8%
no período de 12 meses até
setembro passado.
2 No acumulado dos três
primeiros trimestres deste
ano, comparado a idêntico
período de 2021, o investi-
mento ficou no zero a zero e
não saiu do lugar. Para com-
paração, em igual período do

ano passado, registrou-se sal-
to de 21,7% nesta área.
2 O PIB dos serviços havia
avançado a uma taxa anual
de 6,3% nos três primeiros
meses de 2022 e passou a cres-
cer 4,4% no terceiro trimestre,
uma taxa ainda robusta, mas
equivalente a 70% do ritmo
anterior, puxado especialmen-
te pelos serviços presenciais,
mais afetados pelas medidas
de restrição a aglomerações e
à circulação de pessoas du-
rante a fase mais crítica da
pandemia. Segundo analistas,
completando-se o ciclo de nor-
malização das atividades no
setor, a tendência, em parte
já observada, seria de desa-
quecimento e taxas menores
de crescimento.
2 O consumo das famílias,
que pelo lado da demanda
respondeu por 62,6% do PIB
no acumulado dos primeiros
nove meses deste ano, igual-
mente experimentou alguma
desaceleração, embora num
ritmo menos intenso. As fa-
mílias haviam expandido seu
consumo em 4,7% nos 12 me-
ses terminados em março
deste ano, taxa reduzida para
3,7% até dezembro.
2 De acordo com o IBGE, o
consumo das famílias anotou
avanço de 4,6% na compa-
ração entre o terceiro tri-
mestre deste ano e igual pe-
ríodo do ano passado, depois

de crescer 5,7% no segundo
trimestre de 2022. O instituto
atribui o desempenho ao au-
mento no consumo de ser-
viços presenciais, em geral
usufruídos em maior escala
por famílias de renda mais
elevada, à melhora relativa
no mercado de trabalho, com
elevação da massa salarial
em termos reais (descontada
a inflação), a um salto no-
minal (sem descontar a in-
flação) de 22,8% no saldo
das operações de crédito
para pessoas físicas com re-
cursos de livre provisão pe-
los bancos e, adicionalmente,
à queda do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que baixou
de 9,6% no segundo trimes-
tre para 8,6% no trimestre
imediatamente seguinte.
2 Pesou para esfriar a de-
manda das famílias e suas
decisões de consumo, acres-
centa ainda o IBGE, especial-
mente a elevação da taxa bá-
sica de juros de 5,0% para
13,9% ao ano, na média ob-
servada em 2021 e 2022, res-
pectivamente. Esse fator ten-
de a operar com maior vigor
daqui para frente em função
do aumento nos níveis de en-
dividamento das famílias,
agravado mais recentemente
pela retomada da tendência
de alta nos preços em geral.
(Especial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Economia entra em desaceleração no
terceiro trimestre (como esperado)

A variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB, a
soma dos bens e serviços produzidos no país em um ano)
de 0,4%, na passagem do segundo para o terceiro trimestre,
foi influenciada pelos resultados dos serviços (1,1%) e da
indústria (0,8%), enquanto a agropecuária recuou 0,9%. 

Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimes-
trais, e foram divulgados ontem (1º), no Rio de Janeiro,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, com o resultado, o PIB
chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em
1996. Na comparação com o trimestre anterior, é a quinta
taxa positiva do indicador. O PIB totalizou R$ 2,544
trilhões em valores correntes no terceiro trimestre.

Além de atingir o maior nível da série, o PIB ficou
4,5% acima do patamar pré-pandemia de covid-19, re-
gistrado no quarto trimestre de 2019.

Informação e comunicação
De acordo com o IBGE, nos serviços, setor que res-

ponde por cerca de 70% da economia, os destaques fo-
ram informação e comunicação (3,6%), com a alta dos
serviços de desenvolvimento de software e internet,
atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
(1,5%) e atividades imobiliárias (1,4%). O segmento ou-
tras atividades de serviços (1,4%), que representa cerca
de 23% do total de serviços, e inclui, por exemplo, alo-
jamento e alimentação, também cresceu.

“As outras atividades de serviços já vêm se recupe-
rando há algum tempo, com a retomada de serviços
presenciais que tinham demanda represada durante a
pandemia”, disse, em nota, a coordenadora de Contas
Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Único segmento dos serviços que ficou no campo
negativo, o comércio variou -0,1% no terceiro trimestre.
“Esse é um cenário que já vínhamos observando na
Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE. O resultado re-
flete a realocação do consumo das famílias dos bens
para os serviços”, afirmou Rebeca.

A construção, que está entre as atividades industriais,
avançou 1,1% no período. “Essa atividade já vinha
crescendo há quatro trimestres e segue aumentando,
inclusive em ocupação. Outro destaque do setor é ele-
tricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de
resíduos (0,6%), atividade que foi beneficiada pela re-
dução da energia termoelétrica”, disse a pesquisadora.

Após três trimestres com taxas positivas, a agropecuária
recuou 0,9%. No acumulado do ano, o setor agropecuário
caiu 1,5%. “A retração é explicada pelas culturas que
têm safra relevante nesse trimestre e tiveram queda de
produção, como é o caso da cana-de-açúcar e de mandioca.
Já no ano, o desempenho do setor é ligado aos resultados
da soja, nossa principal cultura, que teve a sua produção
afetada por problemas climáticos”, informou Rebeca.

Na ótica da despesa, os investimentos (Formação
Bruta de Capital Fixo) cresceram 2,8% frente ao segundo
trimestre. O consumo das famílias aumentou 1%, en-
quanto o do governo cresceu 1,3%.

Consumo das famílias
O consumo das famílias cresceu pelo sexto trimestre

consecutivo. Na comparação com o terceiro trimestre
de 2021, o aumento foi de 4,6%. No mesmo período, o
consumo do governo cresceu 1,0%.

“Esse crescimento está relacionado aos resultados
positivos do mercado de trabalho, em relação ao rendi-
mento e à ocupação, aos auxílios governamentais, como
o Auxílio Brasil, Auxílio Taxista e o Auxílio Caminhoneiro,
às políticas de desoneração fiscal e a uma inflação mais
recuada, mesmo que ainda esteja alta”, afirmou Rebeca.

Também pela ótica da demanda, os investimentos
cresceram 5%, influenciados pela alta da construção,
do desenvolvimento de softwares e também da produção
e importação de bens de capital.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2021,
o PIB aumentou 3,6%. A agropecuária cresceu 3,2%, e
a indústria, 2,8%. O setor industrial foi impactado so-
bretudo pela atividade de eletricidade e gás, água, es-
goto, atividades de gestão de resíduos (11,2%), benefi-
ciadas pelas bandeiras tarifárias verdes. Outras ativi-
dades de destaque no setor foram construção (6,6%) e
indústrias de transformação (1,7%).

Segundo o IBGE, nessa mesma comparação, os serviços
avançaram 4,5%, com destaque para outras atividades
de serviços (9,8%) e transporte, armazenagem e correio
(8,8%) e informação e comunicação (6,9%). (ABr)

Serviços é o setor que responde por cerca de 70% da economia

Petrobras prevê investir 
US$ 78 bilhões em cinco anos

BALANÇO

Econômica

Variação
positiva do PIB
é influenciada
por serviços 
e indústria

A Petrobras prevê investir
US$ 78 bilhões (cerca de R$
400 bilhões) nos próximos cin-
co anos. O valor do investi-
mento, que considera apenas
o Capex (despesas de capital),
está no Plano Estratégico da
empresa para o período de

2023 a 2027, divulgado na ter-
ça-feira (30).

O valor do Capex é 15% su-
perior ao do plano anterior
(2022-2026), que havia sido de
US$ 68 bilhões, maior que a
média dos cinco últimos planos
estratégicos (US$ 72 bilhões).

O Plano Estratégico 2023-
2027 também prevê US$ 20 bi-
lhões em novos afretamentos
de plataformas, o que totaliza
o valor de recursos em projetos
para quase US$ 100 bilhões,
ou mais de meio trilhão de
reais. (ABr)
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A peçA ApresentA umA cronologiA dos fAtos que demonstrA A possível frAude. confirA:

12/08/2022

a) Maria Conceição registra como

candidata a deputada estadual;

b) Assumar registra como candidato

a deputado federal;

c) Zenit registra como candidata a

deputada federal;

d) Edital de pedido de registro do par-

tido contendo apenas a Zenit.

17/08/2022

a) Maria Conceição requer a renúncia

como candidata a deputada estadual;

b) Assumar requer a renúncia como

candidato a deputado estadual;

c) Zenit Vaz requer a renúncia como

candidata a deputada federal.

18/08/2022

a) Maria Conceição registra como can-

didata a deputada federal;

b) Zenit Vaz registra como candidata a

deputada estadual;

c) Assumar registra como candidato a

deputado federal.

22/08/2022

a) Informação do Partido (PL – Federal),

contendo a candidata Zenit Vaz, e não

contendo a candidata Maria da Conceição

e candidato Assumar.

24/08/2022

a) Deferimento do DRAP.

23/09/2022

a) Maria Conceição requer a renúncia

como candidata a deputada federal.

27/09/2022

a) Homologada renúncia de Maria Con-

ceição como candidata a deputada fe-

deral.

2/10/2022

a) Partido Liberal concorre com 71% de

candidaturas masculinas e 29% de can-

didaturas femininas.

POLÍTICA  n 5

Francisco Costa

Uma ação dos partidos Pa-
triota, Republicanos, Solida-
riedade e a Federação Brasil
da Esperança, composta pelo
PT, PCdoB e PV, pediu a não
diplomação da chapa do PL
de deputados federais. As le-
gendas alegam fraude por
meio de uma candidatura "la-
ranja". A defesa dos parlamen-
tares eleitos nega qualquer ir-
regularidade. 

Vale citar, o PL elegeu a
maior bancada da Câmara Fe-
deral. Foram quatro nomes:
Magda Mofatto e Professor Al-
cides, que já são deputados,
além de Gustavo Gayer e Da-
niel Agrobom. O Jornal Hoje
procurou os parlamentares. 

Dyogo Crosara, advogado
da deputada Magda Mofatto
afirmou que a parlamentar
ainda não tinha sido notificada.
Segundo ele, Magda respon-
derá a ação. "A deputada ainda
não foi notificada da ação, mas
apresentará sua resposta de-
monstrando que o Partido não
praticou qualquer fraude de
gênero. A ação ajuizada con-
funde fatos e retrata situações
inocorrentes que serão de-
monstradas para a Justiça Elei-
toral", disse ao O Hoje.

wallace Braz, que defende
Professor Alcides, também fa-
lou ao jornal. Segundo ele, o

deputado também não foi no-
tificado. O jurista, contudo, dis-
se que a ação causa surpresa.
"Não houve fraude. Todas as
candidatas do PL tiveram vo-
tos." Segundo ele, uma fraude

se caracterizaria se houvesse
um grande investimento e não
houvesse uma votação pro-
porcional, o que não ocorreu
e é fácil de demonstrar.

O Hoje não conseguiu o
contato do deputado federal
eleito Daniel Agrobom. A equi-
pe procurou a assessoria de
Gustavo Gayer, mas não obteve
resposta. O presidente estadual
da legenda, deputado federal
Major Vitor Hugo (PL) também
não atendeu.

Ação
A ação conjunta dos par-

tidos alega que o PL cometeu
fraude à cota de gênero. Ou
seja, não teria cumprido o
número mínimo de candida-
turas femininas: 30%. "A Co-
missão Executiva do Partido
investigado agiu de forma
deliberada no sentido de in-

duzir a Justiça Eleitoral em
erro, mediante manobras ile-
gais e utilização de candida-
turas de duas mulheres para
buscar atender, de forma su-
perficial, o comando legal de
proporção mínima de gêne-
ros nas chapas proporcio-
nais", diz trecho da peça.

Segundo o texto, essas can-
didaturas foram colocadas ex-
clusivamente para preencher
a cota de gênero, "mesmo de-
liberadamente sabendo que
a mesma não compareceu ao
ato de Convenção Partidária
e não permaneceu ao tempo
da candidatura: sendo regis-
trada extraordinariamente
(após o prazo e em vaga re-
manescente e com renúncia
formal no dia seguinte ao pra-
zo final de substituição)".

Assim, reforça que as can-
didatas "não apresentaram

'o animus de candidatura'
desde as Convenções até a
data da eleição, sendo inse-
ridas em uma sistemática do
PL de Goiás intencionalmen-
te na tentativa de burlar o
instituto da cota de gênero,
com único intuito de validar
a chapa e as demais candi-
daturas masculinas ali lan-
çadas, não se tratando de
candidatas legítimas". 

Pedidos
Nos pedidos, os partidos

reivindicam a suspensão da
diplomação dos quatro candi-
datos, bem como um pedido
de busca e apreensão dos do-
cumentos em posse dos inves-
tigados. A peça é assinada pelos
advogados Danúbio Remy, Ra-
fael Barreto, Colemar José de
Moura Filho e Bruno Beleza.
(Especial para O Hoje)

A Câmara dos Deputados
aprovou, durante a sessão de-
liberativa virtual da última
quinta-feira (1º), um projeto
que prorroga a possibilidade
de deduzir do Imposto de Ren-
da (IR) as doações feitas a dois
programas de assistência a pa-
cientes com câncer e pessoas
com deficiência. O texto segue
para sanção presidencial.

O relator, deputado Fran-
cisco Jr. (PSD-GO), recomendou
a aprovação do Projeto de Lei
do Senado, da forma como o
texto foi recebido pela Câmara.
“A ideia foi evitar alterações
que exigiram nova análise dos
senadores, pois as pessoas que
serão beneficiadas com esse
projeto não podem esperar”,
explicou o relator.

Conforme a proposta

aprovada, as pessoas físicas
poderão deduzir do IR as doa-
ções e os patrocínios efetua-
dos até o ano-calendário de
2025. No caso das pessoas ju-
rídicas, a dedução poderá ser
feita até o ano-calendário de
2026. O limite de doação para

todos os contribuintes é de
1% do IR devido.

Os recursos irão para o Pro-
grama Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (Pronon)
e para o Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde
da Pessoa com Deficiência (Pro-

nas/PCD). Criados pela Lei n°
12.715/12, os dois programas
receberam recursos das pes-
soas físicas até 2020 e, das ju-
rídicas, até 2021.

Programas
O Pronon e o Pronas/PCD

foram desenvolvidos para in-
centivar ações e serviços de-
senvolvidos por entidades, as-
sociações e fundações privadas
sem fins lucrativos, que atuam
no campo da oncologia e da
pessoa com deficiência.

O intuito é ampliar a oferta
de serviços e expandir a pres-
tação de serviços médico-as-
sistenciais, apoiar o treina-
mento de recursos humanos
e realizar pesquisas clínicas e
epidemiológicas. 

“O projeto é estratégico no
tratamento do câncer e de pes-
soas com deficiência. Só pedi-
mos a prorrogação do prazo,
não há nenhuma inovação nis-
so”, observou a senadora Mara
Gabrilli (PSDB-SP), autora da
proposta. (Luan Monteiro, es-
pecial para O Hoje)

SESSÃO VIRTUAL

Peça assinada por
quatro juristas
argumenta que
Partido Liberal
concorreu com 71%
de candidaturas
masculinas e 29%
de candidaturas
femininas

Ação quer cassar chapa federal
do PL, mas eleitos negam fraude 
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Câmara dos Deputados

Recursos irão para

programa de

combate ao câncer e

de atenção à saúde

da pessoa com

deficiência. Relator é

o deputado goiano

Francisco Jr.

PL elegeu a maior

bancada da Câmara

por Goiás com

quatro nomes:

Magda Mofatto,

Professor Alcides,

Gustavo Gayer e

Daniel Agrobom

Câmara aprova PL sobre deduções do IR para doação a saúde
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Tereza e Marinho 
Enquanto uma ala bolsonarista investe no nome

de Rogério Marinho (RN), ex- ministro do Desenvol-
vimento Regional para ser lançado candidato à Pre-
sidência do Senado pelo PL – que terá a maior ban-
cada eleita para a Casa em 2023 – outro grupo
articula o nome de Tereza Cristina (MS), ex-Agricul-
tura. Os dois ex-ministros estão em alta cota com os
pares dentro do partido e vão duelar discretamente
pela preferência de Valdemar da Costa Neto, quem
vai decidir no final. Com um futuro Senado confir-
madamente de maioria centro-direita, os bolsonaristas
órfãos acreditam que, mesmo sem Bolsonaro no Po-
der, têm chances de fazer frente a Rodrigo Pacheco
(PSD), que tentará a eleição com a possibilidade de
acordo com o PT de Lula da Silva. 

Maior desafio
Advogado de Lula da Silva na Lava Jato, amigo

de anos, Cristiano zanin é o mais cotado para
ser indicado à vaga de Ricardo Lewandowski
quando este se aposentar em maio do ano que
vem no STF. Mas não será nada fácil. Um petista
fez as contas e notou que zanin não tem (ainda)
votos suficientes para ser aprovado numa saba-
tina na futura configuração do Senado. Aliás,
Lula sonha com Lewandowski à frente do Mi-
nistério da Defesa no 2º semestre de 2023. 

Águas da discórdia
O Governo do

Brasil vai quitar
ano que vem a
dívida decana
com o Governo
do Paraguai so-
bre a construção
da usina de Itai-
pu, mas os repre-
sentantes dos
dois países ainda
não terminaram
o documento do
Tratado final – e
isso inclui os valores devidos aos sócios na partilha
da produção. Há uma crítica velada no grupo de
transição de Governo no CCBB de que os militares
que comandaram a empresa no Governo Bolsonaro,
desde 2018, não avançaram em nada disso.

Construindo pontes
Governador reeleito do Paraná

e potencial presidenciável em
2026 pelo PSD, Ratinho Junior
começou o jeito morde e assopra
que lhe garantirá trânsito político
suficiente para acalentar boa ar-
ticulação futura. Anunciou que
será oposição mas estará com o
Governo Lula da Silva no que
der  e vier. Ratinho está de olho
na verba das obras gigantescas
de mobilidade do entorno da Usi-
na de Itaipu, das contrapartidas
da binacional, como mega ponte
Paraná-Mato Grosso do Sul e
aeroportos regionais. 

Menu de verão
Um levantamento da Associa-

ção Brasileira de Bares e Restau-
rantes na seção Rio de Janeiro,
realizado em outubro, indica que
61% dos estabelecimentos do Es-
tado ainda não reajustaram os
preços do cardápio seguindo a
inflação em viés de alta. Destes,
30% fizeram aumentos abaixo
da média nos últimos 12 meses,
33% não conseguiram realizar
nenhum ajuste e 8% informaram
ter precificado o cardápio acima
do índice oficial. Inevitavelmente
virá uma alta de preços no menu
para o verão. 

Conexão portenha 
Lula da Silva orientou a equi-

pe a manter uma conexão por-
tenha para monitorar o estado
de saúde do amigo paraguaio e
ex-senador Fernando Lugo. Ele
está internado em tratamento
contra um câncer em Buenos
Aires. Ex-presidente do Para-
guai, Lugo sofreu impeachment.
O petista almeja ver o amigo
em Brasília na sua posse. (Es-
pecial para O Hoje)

Luan Monteiro

O presidente da Câmara
Deliberativa do Transporte
Coletivo (CDTC) e secretário-
geral de Governo, Adriano da
Rocha Lima, anunciou que a
tarifa do transporte coletivo
na região metropolitana de
Goiânia em 2023 vai ser man-
tida em R$ 4,30.

O novo cálculo da tarifa
técnica ainda será realizado
pela Agência Goiana de Regu-
lação (AGR), possivelmente em
janeiro do ano que vem, mas
já está decidido que o Governo
de Goiás vai continuar subsi-
diando 41,2% do custo além
da tarifa atual, juntamente
com a prefeitura de Goiânia,
que também arca com 41,2%,
e prefeituras de Aparecida e
Senador Canedo, que subsi-
diam o restante. 

“Desde que assumi o go-
verno, em 2019, o bilhete é
de R$ 4,30. Nunca se mudou
um centavo, mesmo com a
inflação. Trabalhamos para
garantir o acesso da popula-
ção ao transporte público”,
destaca o governador Ronaldo
Caiado (UB). Hoje, a tarifa téc-
nica é calculada a R$ 7,26, o
que acarreta num subsídio
de R$ 2,96 aos cofres públicos.
No ano, são revertidos R$ 265
milhões às concessionárias

para custear o complemento
do valor das passagens, dos
quais R$ 110 milhões saem
do Tesouro Estadual.

“Esse é um compromisso
do governador Ronaldo Caia-
do com o povo goiano. Pro-
mover melhorias em pontos
críticos como transporte co-
letivo, sem onerar o bolso do
usuário, propondo parcerias
entre as prefeituras, dese-
nhando formatos mais atrati-
vos de bilhetagem, investindo
na renovação e ampliação da
frota, olhando de forma defi-
nitiva para a resolução de gar-
galos que afetam historica-
mente o transporte coletivo
nos principais conglomerados
urbanos goianos, como a re-
gião metropolitana de Goiânia
e a do Entorno do Distrito Fe-
deral”, reflete Rocha Lima.

Inovações e adaptações
O convênio entre Estado e

prefeituras tem permitido,
além da manutenção do valor
da tarifa, o lançamento de
novos formatos de bilhetagem
desde o primeiro semestre
deste ano, como o Bilhete Úni-
co, o Passe Livre do Traba-
lhador e, recentemente, a
Meia Tarifa, que já foi adotada
em Senador Canedo e Neró-
polis. “Nossa expectativa é de
que Trindade e Goianira se-

jam as próximas a receberem
a Meia Tarifa, para depois
ampliarmos para Aparecida
de Goiânia e Goiânia, ainda
no primeiro semestre de 2023,

a depender do cronograma e
da adaptação dos usuários
em cada um dos municípios
contemplados”, calcula.

Constam na lista de ino-
vações a serem implantadas
no transporte coletivo o City
Bus 3.0, que deverá começar
a rodar ainda em dezembro
deste ano e que é um serviço
on demand de transporte pú-
blico; e os bilhetes Semanal,
Diário e da Família, sendo
que este último vai permitir
que até cinco pessoas usem
a mesma passagem aos finais
de semana.

No entanto, explica Rocha
Lima, a observação do tempo
de ajuste necessário ao usuário

fez com que a CDTC e a Com-
panhia Metropolitana de
Transporte Coletivo (CMTC)
reavaliassem o cronograma de
implantação de cada uma das
novas modalidades tarifárias.
“Primeiro, queríamos lançar
um por mês, mas percebemos
que demora um tempo para o
usuário assimilar cada serviço,
se adaptar, como foi com o Bi-
lhete Único, com o Passe Livre
do Trabalhador e, mais recen-
temente, com a Meia Tarifa.
Então, foi preciso espaçar mais
as datas de implantação, para
que ela seja feita de forma or-
denada e de fácil assimilação
aos usuários”, explica. (Espe-
cial para O Hoje)

Além de garantir manutenção do valor
da passagem, Estado afirma investir em
novos serviços e formatos de bilhetagem

Bloqueio do orçamento da pasta chegou a R$ 1,6 bilhão

O Ministério da Educação (MEC) revogou a decisão
e devolveu valores bloqueados de instituições fede-
rais de ensino. O bloqueio do orçamento da pasta
chegava a R$ 1,6 bilhão. Destes, R$ 344 milhões afe-
tavam universidades federais.

De acordo com a Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes), a Subsecretaria de Planejamento Orça-
mentário do MEC (SPO) afirmou que os limites de
empenho que haviam sido retirados seriam devolvi-
dos ainda nesta quinta-feira (1º/12).

“A Andifes seguirá atenta aos riscos de novos cortes
e bloqueios e manterá o diálogo com todos os atores
necessários, no Congresso Nacional, governo, sociedade
civil e com a equipe de transição do governo eleito
para a construção de orçamento e políticas necessárias
para a manutenção e o justo financiamento do ensino
superior público”, diz a associação, em nota.

Na segunda-feira (28/11), entidades e associações de
estudantes do ensino superior denunciaram um novo
bloqueio de verbas por parte do Governo Federal. Se-
gundo os representantes das entidades, o bloqueio no
Ministério da Educação pode chegar a R$ 1,68 bilhão.

Representantes de reitores, graduandos e pós-gra-
duandos divulgaram um comunicado obtido junto ao
Tesouro Nacional, no qual seria apontado a efetivação
do bloqueio. No texto é informado que a Junta de Exe-
cução Orçamentária (JEO) aprovou um bloqueio de ver-
bas discricionárias e cita unidades vinculadas ao MEC.
O comunicado não aponta o valor do contingenciamento.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

MEC desbloqueia
R$ 344 milhões
das universidades

Passagem de ônibus será mantida
a R$ 4,30 em 2023, diz governo
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O novo cálculo da

tarifa técnica ainda

será realizado pela

Agência Goiana de

Regulação (AGR),

possivelmente em

janeiro de 2023
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Breno Modesto

Surpreendendo muita gen-
te, o Japão destronou a Espa-
nha de liderança do Grupo E
e terminou a fase de grupos
da Copa do Mundo de 2022 na
primeira colocação da chave.
Jogando no Khalifa Interna-
tional Stadium, a seleção ja-
ponesa derrotou os espanhóis,
de virada, por 2 a 1. Doan e
Tanaka marcaram os gols dos
asiáticos e Morata fez para os
europeus.

A partida teve dois tempos
distintos. No primeiro, a Es-
panha pressionou do começo
ao fim. E marcou logo aos 10
minutos, quando Morata apro-
veitou um cruzamento de Az-
pilicueta, pela direita, e, dentro
da pequena área, cabeceou
para baixo, não dando chances
ao goleiro Gonda, que não con-
seguiu evitar o gol espanhol.
Dali em diante, o Japão, que já
estava fechado, ficou ainda
mais “trancado” na defesa.

Na etapa final, o técnico ja-
ponês, Hajime Moriyasu fez
algumas modificações em sua
equipe e, logo no começo, con-
seguiu a virada. Na marca de
dois minutos, Doan, que entrou
no intervalo, roubou a bola da
Espanha e, de fora da área,
mandou uma bomba, que Unai
Simón até espalmou, mas não
conseguiu evitar o empate.

Três minutos depois, veio
a virada. Em um lance que
gerou bastante reclamação,
Tanaka marcou o segundo.
Depois de um cruzamento
que veio do lado direito, Mi-
toma evitou que a bola saísse
e tocou para o meio da área,
onde Tanaka só teve o traba-
lho de empurrar para o fundo
das redes. No campo, o árbi-
tro anulou o tento, pois achou
que a bola teria saído. Mas,
após checagem do VAR, o gol
foi validado.

Com essa classificação em
primeiro lugar, o Japão en-
frentará, nas oitavas, a Croá-

cia. O jogo será na segunda-
feira (5), às 12h (de Brasília),
no Al Janoub Stadium. Já a
Espanha, que ficou na vice-
liderança, duelará com o Mar-
rocos, na terça-feira (6), às
12h (de Brasília), no Educa-
tion City Stadium.

Costa Rica 2x4 Alemanha
Assim como aconteceu

em 2018, na Rússia, a Ale-
manha não conseguiu pas-
sar da fase de grupos. Mes-
mo pressionada, a seleção
alemã bateu a Costa Rica
pelo placar de 4 a 2. No en-
tanto, por conta do outro

resultado, a vitória dos ale-
mães acabou sendo insufi-
ciente para a classificação
para o mata-mata. 

Até o fim do primeiro tem-
po, quando os europeus ven-
ciam por 1 a 0, a vaga era da
Alemanha. Mas, com uma re-
viravolta no duelo entre Japão
e Espanha, os alemães aca-
baram ficando de fora do
mata-mata pela segunda edi-
ção consecutiva. Gnabry, Ha-
vert, duas vezes, e Füllkrug
marcaram os gols da Alema-
nha, e Tejeda e Vargas fizeram
os tentos costarriquenhos. (Es-
pecial para O Hoje)

Japão bate
Espanha, assume
liderança e deixa a
Alemanha fora do
mata-mata

Algoz do Brasil em 2018, na
Rússia, a Bélgica está eliminada
da Copa do Mundo de 2022.
Para se classificar às oitavas
de final, a famosa “geração bel-
ga” precisava vencer a Croácia
no terceiro e último jogo da
fase de grupos, o que não acon-
teceu. No Ahmad Bin Ali Sta-
dium, na cidade de Doha, croa-
tas e belgas empataram em 0
a 0, o que acabou beneficiando
apenas os atuais vice-cam-
peões, que, ainda assim, per-
deram a liderança da chave.

Pressionada, a Bélgica teve
um início de jogo promissor,
mas esbarraram nos proble-
mas de criação. No segundo
tempo, os belgas foram para
cima e chegaram a ter quatro
chances claras para fazer o gol
que lhe colocaria no mata-
mata. As oportunidades mais
perigosas foram do atacante

Lukaku. Em uma delas, ele
mandou na trave da meta de-
fendida pelo goleiro Livakovic.
Em outra, ele desviou de bar-
riga e ficou no quase.

Desta maneira, o empate fez
com que a Croácia avançasse
na vice-liderança. Nas oitavas
de final, os croatas enfrentarão
o Japão, que surpreendeu e ficou
na ponta do Grupo E. O duelo
entre as seleções acontecerá na
segunda-feira (5), às 12h (de
Brasília), no Al Janoub Stadium,
em Al-wakrah.

Canadá 1x2 Marrocos
Na outra partida da chave,

o Marrocos, que dependia ape-
nas das próprias forças para ir
às oitavas de final, não decep-
cionou e derrotou o Canadá, já
eliminado. Além da classifica-
ção, os marroquinos garanti-
ram, também, a primeira colo-

cação do grupo, já que a Croácia,
que iniciou a rodada na lide-
rança, empatou com a Bélgica.

No Al Thumama Stadium,
o Marrocos bateu os canaden-
ses por 2 a 1. ziyech e En-Ne-
syri marcaram os gols da clas-
sificação marroquina. Aguerd,
contra o próprio patrimônio,
anotou o gol do Canadá.

Com a vitória, a seleção afri-
cana terminou a fase de grupos
com sete pontos conquistados,
saindo do Grupo F com a lide-
rança e de forma invicta. Assim,
os marroquinos enfrentarão,
nas oitavas, a Espanha, que
acabou ficando com a segunda
colocação do Grupo E. A par-
tida entre as duas seleções
será disputada na próxima
terça-feira (6), às 12h (de Bra-
sília), no Education City Sta-
dium, em Doha. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Ao derrotar o Canadá, o Marrocos assumiu a liderança do Grupo F, ultrapassando a Croácia

Além do grupo do
Brasil, outra chave que
chega ao final nesta sex-
ta-feira (2) é o Grupo H,
que tem Portugal já clas-
sificado e na liderança.
Desta maneira, as outras
três seleções brigam
pela vaga que ainda res-
ta. Apontado como fa-
vorito a ir ao mata-mata,
o Uruguai é quem chega
mais pressionado.

Com apenas um
ponto conquistado, os
uruguaios precisam,
além da vitória contra
Gana, tirar o saldo de
gol dos africanos, que,
atualmente, estão na
faixa de classificação
às oitavas. Além disso,
o Uruguai precisa con-
tar com a “ajuda” de
Portugal, que enfren-
tará a Coréia. Para
que os sul-americanos
passem, os portugue-
ses não podem ser
derrotados. A partida
entre uruguaios e ga-
neses acontecerá às
12h (de Brasília), no
Al Janoub Stadium.

Coréia do 
Sul x Portugal

Já classificada, a se-
leção portuguesa entra
em campo para cum-
prir tabela e para ten-
tar garantir a primeira
colocação da chave.
Para isso, basta o em-
pate. Do outro lado, a
Coréia, que está, atual-

mente, na terceira co-
locação, com um ponto
conquistado, precisa,
desesperadamente, da
vitória por dois ou
mais gols de vantagem
e de um empate entre
Gana e Uruguai. 

Para o duelo, o téc-
nico da seleção Portu-
guesa, Fernando Santos,
não contará com o late-
ral-direito Nuno Men-
des, que foi titular na
partida diante do Uru-
guai, na última rodada,
sofreu uma lesão na
coxa esquerda e está
fora da Copa do Mundo
de 2022.

Sérvia x Suíça
No grupo da seleção

brasileira, os europeus
Sérvia e Suíça também
entram de olho na clas-
sificação. O duelo acon-
tecerá às 16h (de Brasí-
lia), no Stadium 974. Os
suíços chegam em me-
lhores condições. Para
ir às oitavas, um em-
pate pode bastar. Um
fator que pode fazer a
diferença é o saldo de
gols. Hoje, o saldo suíço
está zero. Os camaro-
neses, que estão na ter-
ceira colocação, pos-
suem -1 de saldo. Já os
sérvios, que estão com
saldo de -2, precisam
da vitória e de tirar essa
diferença em relação à
Suíça. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Com Uruguai
pressionado, Grupo
H encerra 1ª fase

MUNDIAL

Marrocos termina na liderança
e Bélgica cai na fase de grupos

COPA DO MUNDO

Fifa

SurprESa nipônica 

Fifa
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De virada, o 
Japão derrotou a
Espanha por 
2 a 1, no Khalifa
International
Stadium, e ficou
com a liderança 
do Grupo E
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Já classificado para as oi-
tavas de final, o Brasil encerra,
na tarde desta sexta-feira (2),
sua participação na fase de
grupos da Copa do Mundo de
2022. Às 16h (de Brasília), no
Lusail Stadium, na cidade de
Lusail, os comandados do téc-
nico Tite enfrentarão a seleção
de Camarões, que está na ter-
ceira colocação da chave e
ainda sonha com uma vaga
no mata-mata do Mundial.

Pensando nas oitavas de
final, o treinador da seleção
brasileira utilizará uma for-
mação reserva para enfrentar
os camaroneses. A informação
foi confirmada pelo próprio
Tite nas entrevistas coletivas
que antecederam o duelo.
Além disso, o treinador contou
que o lateral-direito Daniel Al-
ves, que estreará na competi-
ção, será o capitão do Brasil.

Ao comentar sobre a opção

por escalar Daniel Alves, Tite
disse que o elenco da seleção
brasileira possui jogadores com
características diferentes e, para
ele, o jogador, além de atuar
no sistema defensivo, consegue
construir e armar as jogadas.
Além disso, o comandante clas-
sificou o lateral como um atleta
de técnica, dizendo que sua
exigência não é a velocidade.

“A gente tem jogadores
com características diferentes.
Quando ele fala de ataque,
eu trato como construção, ar-
mação. É um jogador com vir-
tudes técnicas impressionan-
tes. Por isso ele tem essa lon-
gevidade em alto nível. A exi-
gência dele não é velocidade.
É um jogador técnico em sua
essência”, disse Tite.

Camarões
Terceiro colocado do Gru-

po G, com apenas um ponto
conquistado, Camarões pre-
cisa de uma combinação de
resultados para ir às oitavas
de final da Copa do Mundo.
Além de vencer o Brasil, os
camaroneses precisarão ficar
atentos ao saldo de gols da
Suíça, atualmente zerado, e
da Sérvia, que está em -2.

Isso porque, caso as duas
seleções europeias fiquem no
empate, Camarões precisará
de um triunfo por, no míni-
mo, dois gols de diferença, já
que seu saldo está em -1. Caso
os sérvios vençam, os cama-
roneses precisarão manter a
vantagem de gols que têm
antes da rodada começar.

Histórico
A partida desta sexta-feira

(2) será a sétima da história
entre Camarões e Brasil. Até
aqui, a seleção brasileira tem

um amplo domínio sob a ca-
maronesa. São cinco vitórias
dos sul-americanos contra
apenas uma dos africanos.
Em Copas do Mundo, será o
terceiro duelo. Nos dois jogos
anteriores, duas vitórias bra-
sileiras, incluindo a goleada
por 4 a 1, em 2014, quando o
Mundial aconteceu no próprio
Brasil. (Especial para O Hoje)

Com time reserva, Brasil fecha 
fase de grupos diante de Camarões

hora dos testes
O lateral-direito Daniel Alves será titular e capitão do Brasil na partida contra os camaroneses nesta sexta-feira (2) na Copa do Mundo Lucas Figueiredo/CBF
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Data: 2 de dezembro de 2022. Horário: 16h (de Brasília). Local:
lusail Stadium, em lusail (Qat). Árbitro: ismail elfath (eUa). As-
sistentes: Kyle atkins (eUa) e Corey parker (eUa). VAR: alejan-
dro hernandez (eSp)

téCniCa

Camarões: epassy; Collins
Fai, Castelletto, n'Koulou e
nouhou tolo; anguissa, hon-
gla e Kunde; Mbeumo, abou-
bakar (toko ekambi) e Chou-
po-Moting
Técnico: Rigobert Song

Brasil: ederson; daniel al-
ves, eder Militão, Bremer e
alex telles; Fabinho, Bruno
guimarães e Rodrygo; anto-
ny, gabriel Jesus e gabriel
Martinelli
Técnico: tite

xCamarões Brasil

FICHA
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“A gente vivia um

ano de cada vez.

Então não tinha

perspectiva de fazer

uma faculdade nem

de tirar uma

carteira de

habilitação. O grupo

me ajudou a ver que

eu poderia ter uma

vida normal e isso

me ajudou a crescer

de maneira pessoal”

(paciente anônima) 
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Sabrina Vilela 

Fazer amigos, brincar e na-
morar. São ações simples para
a maioria das pessoas, mas po-
dem ser um desafio para quem
é portador do vírus HIV que
ainda sofre preconceito. É o
caso de Maria Rodrigues (nome
fictício), de 31 anos,  que possui
o vírus desde que nasceu de-
vido a uma transmissão verti-
cal, ou seja, ela herdou dos
pais. Ela conta que o tratamento
para o vírus é realizado desde
o seu nascimento e deve durar
a vida toda para não evoluir
para Aids. Maria sentiu na pele
o preconceito por ter o vírus. 

"Quando criança, visto que
eu morava no interior, a ci-
dade inteira descobriu que a
minha família tinha o vírus.
Então quando criança na vi-
zinhança e na escola sofri
muito preconceito de pais que
não queriam que eu estudasse
na mesma escola que os filhos
e parentes não me deixavam
brincar com os meus primos.
Então desde criança até a
adolescência foram diversos
preconceitos".

Já se passaram vários anos
desde que isso aconteceu, Ma-
ria saiu do interior e veio para
a Capital em busca de uma
vida melhor, mas para ela o
preconceito em torno do HIV
e Aids ainda é uma realidade
na sociedade atual. 

"Eu que sou manicure, se
eu disser para as minhas clien-
tes que eu tenho o vírus, vou
perder a minha clientela. Eu
uso EPI [equipamento de pro-
teção individual] , uso da ma-
neira correta material cortante
mas se descobrirem que eu
tenho o vírus eu perco clientes.
Hoje em dia meu tratamento
está bem avançado. Se a pes-
soa faz certinho, se torna in-
detectável, zero transmissível.
Eu estou indetectável há 20
anos. Hoje de acordo com o
Ministério da Saúde eu não
transmito mais para nin-
guém", conta aliviada. 

Ela relata que antigamente,
ela tinha que tomar cerca de
12 comprimidos diariamente
como forma de tratamento,
agora toma apenas dois. Algo
que ajudou Maria a levar uma
vida comum foi a Associação
Grupo Aids Apoio Vida Espe-
rança (Grupo AAVE) que, se-
gundo ela, ajudou a ter objeti-
vos na vida. 

Aos 14 anos, Maria saiu
de onde morava para se es-
tabelecer em Goiânia, nessa
época que ela conheceu o
Grupo AAVE.

"Viemos com a mentalidade

de interior de que eu não po-
deria namorar ou casar . Na
verdade a perspectiva de vida
naquela época era pouca, a
gente vivia um ano de cada
vez. Então não tinha perspec-
tiva de fazer uma faculdade
nem de tirar uma carteira de
habilitação. O grupo me ajudou
a ver que eu poderia ter uma
vida normal e isso me ajudou
a crescer de maneira pessoal".

Organização não
governamental 

O Grupo AAVE existe há 27
anos e prega que um dos piores
sintomas da Aids é o precon-
ceito. Fundado no final dos
anos 1995 por Margaret Hosty
e Divina de Fatima Nogueira
Dias, o grupo é uma organiza-
ção não governamental, apoia-
da pela Arquidiocese de Goiâ-
nia e pela Pastoral Nacional
DST/AIDS da CNBB.

Margaret Hosty  é freira e
teve a iniciativa de criar o
AAVE a partir da morte de
um amigo dela. Ele descobriu
a Aids, recebeu a ajuda de
Margareth, mas como já esta-
va em estágio avançado aca-
bou falecendo pouco tempo
depois. Isso fez com que Mar-
gareth se sentisse tocada, visto
que o pouco tempo que ele
esteve com a doença sofreu
um preconceito muito forte. 

O AAVE, se pronuncia "Ave"
para simbolizar Apoio, Vida e
Esperança para todos os ho-
mens e mulheres portadores
do vírus HIV e Aids atendidos
pela instituição. No início o
grupo realizava visitas domi-
ciliares e hospitalares até que
devido a alta procura a insti-
tuição viu a necessidade de ter
um endereço físico. 

Mais de 200 famílias são
atendidas pela ONG, a  membra
do grupo da diretoria AAVE,

Tâmara Fabíola Gonçalves, sa-
lienta que a assistência pres-
tada pela organização é para
toda a família porque todos
são vítimas de preconceito. 

"Além do trabalho com as
pessoas soropositivas, o grupo
AAVE também participa de es-
paços de controle social como
os conselhos de saúde para de-
fender os direitos da pessoa
soropositiva. E além disso, tem
também o trabalho de preven-
ção porque entendemos que
para acabar com a epidemia
da Aids não basta apenas cui-
dar de quem já é soropositivo,
temos que cuidar da comuni-
dade". Todas as atividades são
realizadas gratuitamente e para
conseguirem se manter vivem
de doações das pessoas da so-
ciedade civil. 

Tâmara Gonçalves ressalta
que o vírus ainda é presente
na sociedade e que mata, por
isso é importante a prevenção
e não tratar com descriminação
quem tem, pois é uma doença
como qualquer outra. 

Dados
No Brasil, ao menos cinco

pessoas foram infectadas pelo
vírus HIV a cada hora em 2021.

A estimativa da Organização
das Nações Unidas (ONU) re-
gistrou, no último ano, 50 mil
novos casos. O país chegou a
marca de  960 mil pessoas vi-
vendo com a doença. No mun-
do, são 38 milhões de pessoas
com o vírus. Em 2021, foram
650 mil mortos em decorrência
da Aids no planeta, 13 mil
deles no Brasil.

Em Goiás, segundo da Coor-
denação de Assistência às
IST/Aids e Hepatites Virais, re-
tirados do Sistema de Controle
Logístico de Medicamentos Ge-
rencial (azt.aids.gov.br) no dia
29/11/22, foram identificados
18.718 pacientes em uso de Te-
rapia Antirretroviral (TARV).
A Secretaria de Estado da Saúde
de Goiás (SES-GO) informou
ainda que este número varia
conforme a data de verificação,
uma vez que pacientes são in-
seridos para início do trata-
mento conforme a descoberta
do diagnóstico.

Em Goiânia, só em 2021,
foram notificados 493 casos
de infecção por HIV, sem al-
teração significativa em rela-
ção à taxa de detecção de
2020, quando foram notifica-
dos 492. Os dados são fecha-
dos ao final de cada ano. 

Diagnóstico
De acordo com a Secretaria

Municipal de Saúde de Goiâ-
nia, assim que o paciente re-
cebe o diagnóstico, através
teste rápido e o teste confir-
matório, ele é regulado para
a infectologia por meio do Ser-
viço de Atendimento Especia-
lizado (SAE). Na consulta com
o especialista são solicitados
exames de acompanhamento
e complementação. 

Após o atendimento o pa-
ciente já recebe a prescrição
do Tratamento Antirretroviral

(TARV)  que é o coquetel de
medicamentos e, em 30 dias,
passa por uma nova consulta
para avaliar a carga viral e a
prescrição medicamentosa que
vai ser disponibilizada, se ocor-
rerá mensalmente ou com 60
dias, irá depender de como o
profissional observa esse pa-
ciente, se ele vai aderir ao tra-
tamento, se não houve proble-
mas com a TARV. 

Contudo, se o paciente for
atendido na rede privada, ele
pode ir com a prescrição até o
Centro de Referência em Diag-
nóstico Terapêutico (CRDT) ou
no Hospital de Doenças Tropi-
cais (HDT) que são prioritários
para outros municípios e rede
privada, caso necessário, para
pegar os medicamentos.

Conscientização
O Dezembro Vermelho é

focado na campanha de
conscientização de alerta
para o tratamento precoce
da síndrome da imunodefi-
ciência adquirida e de outras
infecções sexualmente trans-
missíveis (ISTs). 

O Ministério da Saúde in-
forma que dos casos registrados
entre 2007 e junho de 2021,
52,9% foram entre jovens de
20 a 34 anos. E entre 2010 e
2020 houve tendência de au-
mento de detecção de Aids en-
tre jovens nas faixas de 15 a
29 anos e de 20 a 24 anos. 

A infectologista, Juliana Bar-
reto afirma que o número alto
de casos da enfermidade é por-
que atualmente existe uma fa-
cilidade no diagnóstico o que
gera mais descobertas precoces
de casos e as pessoas estão dei-
xando de usar o preservativo,
que é a melhor forma de pre-
venir contra o vírus. 

A especialista acredita que
"Como tem uma terapia efetiva
a pessoa quase não usa pre-
servativo, perde o medo" de
adquirir a doença. Ela destaca
ainda que o diagnóstico tardio
ainda existe e que isso favorece
desenvolver a Aids. 

Existe a diferença entre
Aids e HIV. "O portador do ví-
rus HIV e da pessoa que tem
a Aids. A pessoa que tem a
Aids tem uma síndrome da
imunodeficiência adquirida,
então ela porta o vírus do HIV
mas ela tem a taxa de defesa
baixa, ou seja os linfócitos
dela são baixos em geral abai-
xo de 2000 e tem doença imu-
nocomprometedora". 

Ela chama a atenção para
a Hepatite C  e Sífilis que tam-
bém podem ser adquiridas du-
rante a relação sexual despro-
tegida. (Especial para O Hoje)

ONG atende mais de 200 famílias com membros portadores do vírus

Goiás tem mais de 18 mil no
tratamento da infecção pelo HIV

doAções

Para fazer a sua doação

para o Grupo AAVE bas-

ta entrar em contato

pelo Whatsapp (62)

986055695 ou pelo site

www.grupoaave.org.

São aceitas doações de

dinheiro, roupas, leite,

entre outros.

Em Goiânia, só em 2021, foram notificados 493 casos de infecção por HIV
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Alexandre Paes

Realizado entre quinta e sexta-feira (1º e 2), Goiânia
foi promovida como ‘Capital da Moda’, durante o Fórum
Internacional de Turismo do Iguassu, que integra a 17ª
edição do Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu
(PR). De acordo com a Agência Estadual de Turismo
(Goiás Turismo), o evento conta com um estande ex-
clusivo para apresentação de atrativos goianos como a
Rota dos Pireneus, Caminho de Cora Coralina, Região
das Águas Quentes e Chapada dos Veadeiros.

A Goiás Turismo levou ainda empresários da Região
da 44 para apresentar o potencial do segundo maior
polo de distribuição e confecção de moda do país e
promover um desfile para investidores e empresários
latinoamericanos. De acordo com Fabrício Amaral, pela
primeira vez, a Goiás Turismo irá fazer uma atividade
especializada com empresários da moda para divulgar
o potencial econômico e turístico goiano e trazer com-
pradores para Goiás. 

“Estamos esperando pelo menos 40 pessoas para fazer
uma apresentação institucional, comercial e de marketing
da moda goiana, voltada para o mercado internacional.
É uma estratégia nossa buscar o mercado latinoamericano
para o Estado de Goiás em 2023”, afirmou Amaral. 

Para o presidente da Associação Empresarial da Região
da 44 (AER 44), Lauro Naves, além de uma grande opor-
tunidade para aquisição de conhecimento sobre expe-
riências de sucesso no turismo brasileiro e fora do País,
é também uma chance valiosa para divulgação do polo
confeccionista, localizado no coração do Brasil. “Buscamos
apresentar a Região da 44 como um polo produtor e dis-
tribuidor de moda de qualidade, que oferece produtos
duráveis e que vestem bem os brasileiros”, afirmou. 

Grande amplitude comercial 
O ramo de maior destaque é o de comércio de

vestuário e acessórios, com 20.264 lojas, seguido de ca-
beleireiro e manicure (12.061) e confecção de roupas
(6.573). Goiânia tem o segundo maior polo de confecção
do Brasil, na região da 44, perdendo apenas para São
Paulo. “Aqui é o melhor lugar para se comprar moda no
país. Lá em São Paulo não tem essa estrutura de shoppings
com ar-condicionado e uma ampla variedade em um
único local”, afirma o presidente da Juceg, Euclides
Barbo Siqueira.

Segundo a AER 44, o maior polo atacadista de moda
do Centro-oeste e o segundo maior do Brasil compreende
mais de 130 empreendimentos, entre shoppings, galerias
e hotéis, que estão concentrados em nove ruas e três
avenidas do Setor Central de Goiânia. 

A 44 comercializa, no atacado e varejo, os mais va-
riados estilos de roupas e artigos de moda, recebendo
turistas de compras e atacadista dos quatro cantos do
Brasil, especialmente do interior de Goiás e dos estados
de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, To-
cantins, Pará e Maranhão, além de um porcentual sig-
nificativo de compradores do Paraguai, da Colômbia, e
de vários países africanos. 

Somente até o primeiro semestre de 2022, Goiânia
alcançou 300 mil empresas em funcionamento, exata-
mente no mesmo momento em que Goiás também con-
quistou o índice histórico de 1 milhão de empresas
ativas. “A média mensal é de um milhão de turistas de
compras. Só neste fim de ano, período de maior movi-
mento, a região deve receber mais de três milhões de
visitantes”, finalizou Lauro.

Festival
Realizado anualmente em Foz do Iguaçu, o Festival

das Cataratas já se consolidou como um dos eventos
de turismo mais importantes do Brasil e da América
Latina, e tem seu foco voltado para o desenvolvimento
do turismo, da economia, do conhecimento técnico-
científico e do meio ambiente, além da geração de
ideias, oportunidades de negócios, troca de experiências
e soluções sustentáveis.

O Festival integra ainda outros eventos complemen-
tares e paralelos, como o Salão do Vinho Argentino, a
Arena Gastronômica, Rodadas de Negócios, MICE Cata-
ratas e o Fórum de Internacional Turismo do Iguassu,
considerado o maior evento técnico-científico do turismo
nacional. (Especial para O Hoje)

O objetivo é atrair compradores latino-americanos

A partir de 2 de janeiro, o PIX
não terá mais limite por transa-
ção, anunciou na quinta-feira
(1º) o Banco Central (BC). Os li-
mites de valor serão mantidos
apenas por período.

Com a mudança, o cliente po-
derá transferir todo o limite de
um período (diurno ou noturno)
em apenas uma transação Pix
ou fazê-lo em diversas vezes, fi-
cando a critério do correntista.

O BC também elevou o limite
para as retiradas de dinheiro por
meio das modalidades Pix Saque
e Pix Troco. O valor máximo pas-
sou de R$ 500 para R$ 3 mil du-

rante o dia e de R$ 100 para R$ 1
mil no período noturno.

As regras para o cliente per-
sonalizar os limites do Pix não
mudaram. As instituições finan-
ceiras terão de 24 a 48 horas
para acatar a ampliação dos li-
mites e deverão aceitar imedia-
tamente os pedidos de redução.

Em nota, o BC informou que a
atualização das regras simplificará
o Pix, além de aprimorar a expe-
riência dos usuários, “ao efetuar
a gestão de limites por meio de
aplicativos, mantendo o atual nível
de segurança”. Quanto ao Pix Sa-
que e ao Pix Troco, o órgão infor-

mou que as mudanças pretendem
igualar o Pix ao saque tradicional
nos caixas eletrônicos.

A sugestão para abolir o limite
por operação foi feita no Fórum
Pix de setembro, grupo de tra-
balho coordenado pelo órgão e
secretariado pela Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) que
reúne as instituições participantes
do Pix. Segundo o grupo, o valor
máximo por transação era pouco
efetivo porque o usuário pode
fazer diversas operações pelo va-
lor do limite desde que respeite
a quantia fixada para o período
diurno ou noturno. (ABr)

PIX deixará de ter limite por
transação em 2023, anuncia BC

Goiânia ganha
título de ‘Capital
da Moda’ com
destaque para
Região da 44 em
feira internacional 
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Lei estabelece mesmo plano entre
advogado e juiz durante audiências

O projeto de lei (PL) 3.528/2019, aprovado
nesta no último dia 30, no Plenário do Se-
nado, estabelece que advogados represen-
tando todas as partes deverão estar posi-
cionados no mesmo plano e também em
distância igual ao juiz do caso nas audiências
de instrução e julgamento. De autoria do
deputado Carlos Bezerra (MDB-MT), o texto
altera o artigo 6º da Lei 8.906, de 1994, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao
estabelecer que, nas audiências de instrução
e julgamento realizadas no Poder Judiciário
ou nos procedimentos de jurisdição con-
tenciosa ou voluntária, os advogados do
autor e do requerido devem permanecer
no mesmo plano topográfico e em posição
equidistante em relação ao magistrado que
as presidir. Na avaliação do relator do pro-

jeto, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), não
há hierarquia nem subordinação entre ad-
vogados, magistrado e membros do Minis-
tério Público, devendo todos tratar-se com
consideração e respeito recíprocos. Ex-con-
selheiro da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), o presidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, destacou o simbolismo do projeto.
“Ele tem muito mais um simbolismo. No
final das contas, é a leitura de que ninguém
é melhor ou maior que ninguém na relação
processual”, afirmou Pacheco. O relator re-
jeitou emenda de Plenário que alterava a
posição do membro do Ministério Público
durante as audiências de instrução e julga-
mento realizadas perante o Poder Judiciário.
Em seu relatório, Nelsinho Trad ressalta
que a Constituição Federal reserva à inicia-
tiva privativa do Presidente da República.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Validade das
videoconferências

A Terceira Turma do
TST rejeitou o exame do
recurso de uma empresa
de turismo e de uma em-
presa de formação pro-
fissional para anular
uma sentença porque a
audiência de instrução
havia sido realizada por
videoconferência. Para o
colegiado, a medida não
significou, em nenhum
aspecto, cerceamento de

defesa ou ofensa aos di-
reitos fundamentais de
natureza processual
constitucionalmente as-
segurados às entidades
sociais. O relator, minis-
tro José Roberto Pimenta,
observou que a audiên-
cia ocorrera por video-
conferência em razão das
regras sanitárias decor-
rentes da pandemia da
covid-19.

Sem gracinhas

A Comissão de Cultu-
ra da Câmara dos Depu-
tados aprovou o Projeto
de Lei 1468/22, que con-
fere ao autor de obras
intelectuais o direito de
se opor a paródias ela-
boradas com fim políti-
co-partidário. Hoje a lei
já estabelece como direi-
to moral do autor o de
assegurar a integridade

da obra, opondo-se a
quaisquer modificações
ou à prática de atos que,
de qualquer forma, pos-
sam prejudicá-la ou atin-
gi-lo, como autor, em sua
reputação ou honra. A
proposta ainda será ana-
lisada em caráter con-
clusivo pela Comissão de
Constituição e Justiça e
de Cidadania.

2 Criptomoedas - O Conselho Nacional do Ministério Público designou, pelo período
de um ano, membros do Ministério Público para atuarem como colaboradores do
CNMP e integrarem grupo de trabalho para regulamentar operações que envolvam
criptomoedas. (Especial para O Hoje)

Vereador da Câmara Municipal
de Goiânia apresenta Projeto de
lei (PL 394/2022) para instituir o
chamado Alerta para Resgate de
Pessoas (ARP). De acordo com o
vereador, o ARP estabelece política
municipal para esclarecer desa-
parecimento, rapto ou sequestro
de crianças e adolescentes. Para
o autor do PL, "Nossa proposta
se baseia no modelo norte-ame-
ricano, conhecido como Amber
(America's Missing: Broadcast
Emergency Response).

Câmara de
Goiânia recebe
projeto sobre
rapto e sequestro
de crianças

STM mantém condenação 
de militar por furto de pistola

O Superior Tribunal Militar (STM) man-
teve a condenação de um soldado do Par-
que de Material de Eletrônica da Aero-
náutica por furto de uma pistola 9 mm. O
militar foi condenado a um ano e oito
meses de prisão, em regime aberto, por
furto qualificado. Ao apreciar o caso, o
ministro Francisco Joseli Parente Camelo
negou provimento e manteve a sentença
de primeiro grau. Segundo o relator, os
autos confirmam, em plenitude, a autoria,

a materialidade e a culpabilidade na con-
duta imputada ao acusado, considerando
que a confissão, as provas testemunhais e
documentais foram convergentes e guar-
dam harmonia entre si. “Certamente, des-
qualifica o militar o acentuado grau de
reprovabilidade de sua conduta delituosa,
não apenas sob o prisma do dano patri-
monial, mas também o desvalor da sua
conduta e o demérito que sua investida
criminosa encerra no seio da tropa”.

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022
ohoje.com



Em uma ação ocorreu
nesta quarta-feira (30), e
prendeu em flagrante um
homem pelos crimes de re-
ceptação qualificada e tráfico
de drogas. O homem era pro-
prietário de um ferro velho
situado no setor Chácara dos
Buritis, em Goiânia.

A Polícia Civil do Estado
de Goiás, por meio da Dele-
gacia Estadual de Repressão
a Crimes Rurais/DERCR, de-
flagrou a Operação STAKE-
HOUDERS XI, visando com-
bater crimes de receptação e
furtos de peças de maquiná-
rios agrícolas. 

Após a notícia de crimes
de furto de peças de máquinas
agrícolas no referido setor,
foram iniciadas diligências
com o propósito de identificar
supostos autores e recepta-
dores das peças, após identi-
ficado o local que possivel-

mente estavam depositadas
as peças de origem ilícita, a
vítima do furto foi acionada
e reconheceu as peças como
sendo de sua propriedade.

A polícia verificou que as
peças, que eram levadas até
o local por moradores de rua
e usuários de drogas, são ava-
liadas em aproximadamente
R$ 20 mil. Ainda no mesmo
local, devido ao movimento
intenso de usuários de drogas
no comércio, após realizada
busca domiciliar, foi encon-
trada quantidade relevante
de drogas prontas para serem
comercializadas.

O autuado foi conduzido
para a delegacia especializada
em flagrante pelos crimes de
receptação qualificada e trá-
fico de drogas, estando desde
então à disposição do Poder
Judiciário. (Vinícius Mar-
ques, especial para O Hoje)

MAQUINÁRIO

Vinícius Marques

A Polícia Civil de Goiás des-
monta quadrilha composta por
empresários do ramo de co-
mércio de grãos, contadores e
“laranjas” estabelecidos em
Goiânia, Rio Verde, Itumbiara
e Uberlândia.

A Polícia Civil, por meio da
Delegacia Estadual de Repres-
são a Crimes Contra a Ordem
Tributária (DOT), com apoio
da 6° DRP e 8° DRP, em ação
conjunta com a Secretaria da
Economia, deflagrou, no dia
30 de novembro, a Operação
Falsa Medideira, que teve como
alvo a associação criminosa.

Durante a operação, foram
cumpridos 11 mandados de
busca e apreensão (de 12 ex-
pedidos) e quatro mandados
de prisão temporária (de sete
expedidos), sendo dois em
Itumbiara e dois em Rio Verde. 

Ainda foram apreendidos

celulares, computadores e do-
cumentos que comprovam os
crimes. Participaram da ope-
ração 12 auditores fiscais e 40
policiais civis. Os auditores que
acompanharam as diligências
realizaram completa auditoria
na sede das empresas a fim

de apurar o montante total de
tributos sonegados.

Segundo o delegado Mar-
celo Aires, titular da DOT, as
investigações tiveram início
após levantamento realizado
pela Secretaria da Economia,
que identificou uma fraude

de sonegação de ICMS no
ramo do agronegócio. Os va-
lores sonegados a título de
ICMS podem superar a casa
dos R$ 100 milhões.

A operação teve como ob-
jetivo robustecer e definir de
forma pormenorizada a con-

duta de um grupo que está
atuando de maneira estrutu-
rada com o objetivo de não
recolherem o ICMS incidente
sobre a cadeia produtiva do
agronegócio, através da inter-
posição de pessoas físicas e ju-
rídicas. (Especial para O Hoje)

No total, foram
cumpridos 11
mandados de
busca e apreensão
e quatro mandados
de prisão
temporária 

CIDADES n 11GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022
ohoje.com

Homem é preso em flagrante por receptação 

A Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), am-
plia a vacinação com a Pfi-
zer Baby de crianças de seis
meses a menores de 3 anos
de idade (2 anos, 11 meses
e 29 dias), sem comorbida-
des, a partir desta quarta-
feira (30/11).

Decisão segue a Nota de
Recomendação número
1/2022 da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES). “No
mesmo instante que a re-
comendação chegou, deter-

minamos a liberação da va-
cina para todas as crianças
entre seis meses a menores
de 03 anos, pois sabemos
que há muitos pais ansiosos
em garantir essa proteção
aos seus filhos”, enfatiza
Durval Pedroso.

A aplicação da Pfizer Baby
continuar a ser realizada em
quatro unidades de saúde:
Centro Municipal de Vacina-
ção (CMV), Ciams Urias Ma-
galhães, Unidade de Saúde
da Família (USF) São Carlos
e Cais Goiá. Atendimento

sempre das 8h às 17h.

Total de Pfizer 
Baby aplicadas

Até esta terça-feira
(29/11), foram aplicadas 142
doses da Pfizer Baby nas
quatro unidades que dis-
ponibilizam o imunizante
em Goiânia, sendo 34 em
crianças com comorbidades
e 108 sem comorbidades,
por meio da sobra de doses
em frascos abertos, com a
chamada xepinha. (Espe-
cial para O Hoje)

MENORES DE 3

Goiânia amplia vacinação
contra Covid para crianças

A polícia verificou que as peças eram 
levadas até o local por moradores de rua

O Ministério da Educa-
ção (MEC), revogou decisão
e devolveu valores bloquea-
dos de instituições federais
de ensino. O bloqueio do
orçamento da pasta chegava
a R$ 1,6 bilhões. Destes, R$
344 milhões afetavam uni-
versidades federais.

De acordo com a Asso-
ciação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior
(Andifes), a Subsecretaria
de Planejamento Orçamen-

tário do MEC (SPO) afirmou
que os limites de empenho
que haviam sido retirados
seriam devolvidos ainda
nesta quinta-feira.

Na segunda-feira (28/11),
entidades e associações de
estudantes do ensino supe-
rior denunciaram um novo
bloqueio de verbas por parte
do Governo Federal. Segun-
do os representantes das
entidades, o bloqueio no Mi-
nistério da Educação pode
chegar a R$ 1,68 bilhão.

Educação
desbloqueia R$ 344
mi de universidades

RECURSOS

Foram
cumpridos 
11 mandados
de busca e
apreensão 
e quatro
mandados 
de prisão
temporária,
sendo dois em
Itumbiara e
dois em Rio
Verde

PC prende quatro em operação
por sonegação de R$ 100 milhões
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A vice-primeira-ministra
da China, Sun Chunlan,
anunciou na noite de quar-
ta-feira (30) que o país vai
entrar em uma “nova fase
e missão” da política de
covid zero. A mudança
na abordagem à pande-
mia surge após vários
dias de protestos intensos
contra as restrições.  

A indicação chegou no
momento em que várias
regiões, incluindo Xan-

gai, começaram a sus-
pender os confinamen-
tos, apesar do ainda ele-
vado número de casos.

Chunlan falou depois de
ter participado de uma
mesa redonda com espe-
cialistas em saúde que, se-
gundo a agência de notícias
chinesa Xinhua, teriam elo-
giado os esforços da China
antes de oferecerem suges-
tões sobre como “melhorar”
as medidas atuais. (ABr)

China começa a
flexibilizar política 
de Covid zero

PANDEMIA

O ministro das Relações Ex-
teriores da Rússia, Sergei Lavrov,
acusou os Estados Unidos e a
Otan de desempenhar um papel
direto e perigoso na guerra da
Ucrânia e disse que washington
transformou Kiev em uma
ameaça existencial para Moscou
que não pode ser ignorada. O
principal diplomata da Rússia,
falando nesta quinta-feira (1º)
durante sua entrevista coletiva
anual em Moscou, também acu-
sou os Estados Unidos e a Otan
de tentar aumentar as tensões
no Mar da China Meridional e
de tentar subverter quaisquer
órgãos regionais destinados a
promover o diálogo, como a Or-
ganização para a Segurança e
Cooperação na Europa (OSCE)
e a Associação de Nações do
Sudeste Asiático (ASEAN).

E ele defendeu uma cam-
panha da Rússia que usou
ataques aéreos, drones e mís-
seis para destruir a infraes-
trutura ucraniana, ataques
que Kiev e o Ocidente cha-
maram de crimes de guerra.

“Nós desativamos as ins-
talações de energia (na Ucrâ-
nia) que permitem a vocês (o
Ocidente) lançarem armas le-
tais na Ucrânia para matar
os russos”, disse Lavrov.

Portanto, não diga que os

EUA e a OTAN não participam
desta guerra – vocês estão par-
ticipando diretamente. Incluin-
do não apenas o fornecimento
de armas, mas também o trei-
namento de pessoal – vocês
treinam militares (ucranianos)
em seu território”, acrescentou.

A postura de Lavrov é re-
jeitada pelo Ocidente, que diz
que Moscou, que invadiu a
Ucrânia em 24 de fevereiro,
é a beligerante. As potências
ocidentais dizem que estão
armando e treinando Kiev
para ajudá-la a recapturar
sua própria terra e que a
Ucrânia não tem projetos ter-
ritoriais em terras russas.

A Rússia, que dominava a
Ucrânia antes da dissolução

da União Soviética em 1991,
chama sua intervenção em seu
vizinho de “uma operação mi-
litar especial” para salvaguar-
dar a segurança de Moscou.

Lavrov proferiu seu dis-
curso antiocidente enquanto
a invasão russa da Ucrânia
avançava em seu décimo mês,
com combates violentos no
leste e autoridades em partes
da Ucrânia ainda lutando para
restaurar a eletricidade der-
rubada pelos ataques russos.

Lavrov acusou o Ocidente
de tentar usar o conflito para
destruir a Rússia . “Falar sobre
o interesse do Ocidente em al-
gum tipo de acordo pacífico
não nos impressiona”, disse ele.

“O Ocidente anunciou pu-

blicamente que não quer ape-
nas que a Rússia seja derro-
tada no campo de batalha.
Disse que a Rússia deveria ser
totalmente destruída como jo-
gador. E alguns estão até rea-
lizando conferências especiais
especulando sobre em quantas
partes dividir a Rússia e quem
vai liderar qual parte.”

Seus comentários parecem
ser uma referência ao fato de
que alguns políticos ocidentais
disseram que querem garantir
que a Rússia não represente
uma ameaça para os países
vizinhos no futuro, e às ob-
servações de alguns políticos
ucranianos que especularam
quanto tempo a Rússia pode
manter unida como um país.

Negociações
Embora Lavrov tenha de-

dicado a maior parte do even-
to a críticas ao Ocidente, ele
deixou claro que a Rússia
está aberta à possibilidade
de negociações, tanto com a
Ucrânia quanto com os Esta-
dos Unidos.

A Rússia está pronta para
ouvir qualquer um que quei-
ra conversar, disse ele.

“Nunca se esquivou de
possíveis contatos entre o
presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, e o presidente
da Rússia, Vladimir Putin, e
mostrou-se disposto a receber
os líderes alemão e francês
quando eles quiseram discu-
tir a Ucrânia”, completou.

Chanceler russo,
Sergei Lavrov
acusou os Estados
Unidos e a Otan de
desempenharem
um papel direto 
e perigoso no
conflito

Rússia diz estar aberta a negociação
sobre futuro da guerra na Ucrânia

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em entrevista coletiva durante visita a Ancara
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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

BINATURAL ENERGIAS RENOVAVÉIS S.A.
CNPJ/MF n. 07.113.559/0001-77 NIRE n.52.300.016.606

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Aviso aos Acionistas sobre a disponibilidade das 
Demonstrações Financeiras. Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária que serão realizadas no dia 14/12/2022, 
às 10:00 horas (AGO) e às 12h00 horas (AGE), na sede social da Companhia, na cidade de Formosa,  

deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: (i) 
(ii) a destinação dos resultados 

(iii) Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) (v) 
dos atos realizados pelos Diretores no período de 25/01/2020 a 01/12/2022.

Formosa, 02 de dezembro de 2022
André Garcia de Lavor – Diretor Presidente

BINATURAL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 07.113.559/0001-77

Balanços patrimoniais 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em MR$)

EBITDA Ajustado (Não auditado) - (Em MR$)

Assinaturas

31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em MR$)

em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em MR$)
ATIVO 2021 2020
Circulante - Total 263.693 239.826
Caixa e equivalentes de caixa 14.856 65.504

- -
Contas a receber, líquidas 91.271 79.819
Estoques 61.000 67.200
Impostos a recuperar 33.593 16.982
Partes relacionadas 60.099 9.909

2.874 412
Não circulante - Total 106.246 66.760

20.266 -
Partes relacionadas 16.786 10.665
Impostos diferidos 5.455 148
Imobilizado 63.739 55.947

369.939 306.586
PASSIVO 2021 2020
Circulante - Total 82.789 75.365

52.070 40.038
1.231 435

Contas a pagar a fornecedores 23.210 13.862
Obrigações trabalhistas 3.700 4.202
Impostos a recolher 2.138 15.656
Outras contas a pagar 440 1.172
Não circulante - Total 9.612 14.745

4.583 9.583
Impostos diferidos 5.029 5.162
Patrimônio líquido - Total 277.538 216.476
Capital social 54.209 54.209
Reserva legal 6.149 4.394

120.973 86.145
Ajuste de avaliação patrimonial 8.946 9.204
Outros resultados abrangentes (812) (287)
Lucros (Prejuízos) acumulados 88.073 62.811

369.939 306.586

2021 2020
Receita líquida de vendas e serviços 1.141.487 787.726
Custo dos produtos vendidos
 e serv. prestados (1.064.973) (671.915)
Lucro bruto 76.514 115.811
Despesas com pessoal (11.611) (10.451)

(10.527) (9.909)
Outras (despesas) receitas
 operacionais 18.693 30.881
Lucro (Prejuízo) antes do resultado 

73.069 126.332
5.476 3.474

(6.711) (14.886)
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos 71.834 114.920
Imposto de renda e contribuição
 social corrente (7.082) (22.399)
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos 5.169 (5.333)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 69.921 87.188
Outros resultados abrangentes (525) (1.617)
Resultado abrangente do exercício 69.396 85.571

2021 2020
Lucro do exercício 69.921 87.188
Hedge - contratos futuros (525) (1.617)
Resultado abrangente do exercício 69.396 85.571

Capital 
social legal

 
 

Fiscais

Ajustes de  
 

patrimonial

Lucros  
(Prejuízos)  

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 54.209 1.113 64.575 9.475 16.323 145.695

- 3.281 21.570 (24.851) -
(271) 271 -

Dividendos e juros sobre capital próprio (14.790) (14.790)
Outros resultados abrangentes (1.617) (1.617)
Lucro (prejuízo) do exercício - - - - 87.188 87.188
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 54.209 4.394 86.145 9.204 62.524 216.476

- 1.755 34.828 (36.583) -
- (258) 258 -

Dividendos e juros sobre capital próprio (8.334) (8.334)
Outros resultados abrangentes  (525) (525)
Lucro (prejuízo) do exercício - - - - 69.921 69.921
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 54.209 6.149 120.973 8.946 87.261 277.538

2021 2020
Lucro (Prejuízo) do exercício antes
 de IR/CSLL 71.834 114.920
Ajustes p/reconciliar o lucro (prej.) do
 exercício c/o caixa gerado pelas

3.538 3.354
Resultado da venda de imobilizado 191 (19)

3.848 2.020
Reversão de impairment sobre

- (4.579)
Variação cambial, líquida (561) (762)

78.850 114.934
(23.764) (73.316)

Contas a receber (10.891) (34.378)
Impostos a recuperar (16.611) (7.450)
Estoques 6.200 (31.350)

(2.462) (149)
Depósitos judiciais - 11

(12.486) (10.365)
Contas a pagar a fornecedores 9.348 1.557
Obrigações trabalhistas (502) 124
Tributos a recolher (20.600) (13.114)
Outras obrigações e contas a pagar (732) 1.068

42.600 31.253

(20.266) -
Aquisição de imobilizado (12.458) (12.691)
Recebimento na venda de imobilizado 937 2.260

(31.787) (10.431)

(22.737) (33.517)
Pagamento de partes relacionas (56.311) (10.870)

25.921 69.000
Dividendos e juros sobre o capital próprio (3.093) (12.205)

(5.241) (2.585)

(61.461) 9.823
Aumento (Redução) no caixa e
 equivalentes de caixa (50.648) 30.645
Caixa e equival. de caixa no
 início do exercício 65.504 34.859
Caixa e equival. de caixa no

14.856 65.504

2021 2020
Resultado operacional antes
  dos impostos 71.834 114.920

1.235 11.412
Reversão de impairment sobre

- (4.579)
3.538 3.354

76.607 125.107
As DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS com as NOTAS EXPLICATIVAS na INTEGRA, encontram-se à disposição dos Senhores 
Acionistas na sede da empresa.

Especialistas desarmaram
a quinta carta-bomba nesta
quinta-feira (1º), enquanto a
Espanha reforça a segurança
para enfrentar uma série de
artefatos explosivos enviados
a integrantes do alto escalão,
incluindo o primeiroministro
e o embaixador ucraniano
em Madri. As primeiras in-
dicações sugerem que todos
os cinco pacotes foram en-
viados de dentro da Espanha,
disse o viceministro do Inte-
rior a jornalistas. Rafael Pé-

rez, ministro responsável pela
segurança, disse que os dis-
positivos caseiros foram en-
viados em pacotes marrons
contendo um pó inflamável
e um disparador que geraria
"chamas repentinas" em vez
de explosão. Os pacotes foram
endereçados aos responsáveis
pelas instituições para as
quais foram enviados. A em-
baixada dos Estados Unidos
em Madri recebeu carta se-
melhante às cinco cartas-
bomba, informou a rede de

TV La Sexta. Pérez disse que
um dos dispositivos detonou
- ferindo uma oficial de se-
gurança da embaixada ucra-
niana em Madri, mais três
foram detonados pelas forças
de segurança em explosões
controladas e um foi manti-
do intacto. “Parece que to-
dos foram enviados de den-
tro do país, mas estamos ba-
seando isso em inspeções
iniciais, sem ainda ter um
relatório técnico aprofun-
dado”, afirmou. (ABr)

EXPRESSA
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Felipe Cardoso 
e Gabriela Rodrigues

Durante três anos, Antonini
e Bujo se dedicaram a levar o
nome do rap goiano pelo Brasil.
O duo, que se formou com a
junção de dois amigos e uma
ajuda do acaso, recebeu o
nome de ‘7 Copas’. Com in-
fluências não só do rap ame-
ricano, mas de bandas nacio-
nais como Charlie Brown Jr. e
Racionais, a dupla vem ga-
nhando cada vez mais espaço
nos maiores palcos do estado. 

Acontece que, depois de
todos esses anos na estrada,
a história do 7 Copas precisou
ser interrompida quando re-
ceberam a notícia de que ou-
tro grupo havia se registrado
com o nome da banda. “Foi
frustrante”, disse Bujo ao re-
lembrar o momento em que
souberam que perderam o
direito de uso do nome. 

Acostumados a se reinven-
tarem, a equipe por trás do
duo traçou uma outra rota. O
novo nome surgiu da vontade
de manter o ‘7’ na composição,
para remeter ao que foi ini-
cialmente usado. Já o ‘meia2’
veio como complemento per-
feito, fazendo uma relação com
o DDD utilizado em Goiás, terra
natal do projeto. “A mudança
foi um baque, mas também ge-
rou essa vontade de trazer algo
novo”, completou Antonini.

A troca, que não tinha sido
planejada, deu lugar a um
novo projeto que será lançado
nesta sexta-feira (2). ‘Submun-
do’ é o novo álbum do duo e
o primeiro como 7meia2. As
músicas estarão disponíveis
em todas as plataformas di-
gitais. O disco será dividido
em duas partes e promete
uma versão mais moderna:
“Tem uma nova estética. Es-
tamos fazendo rap, trap, fa-
lando de vida e inspirando.
Podem esperar tudo e mais
um pouco”, contou Antonini
sobre o que vem por aí. 

Para Bujo, será possível

perceber parte da frustração
e revolta com a mudança for-
çada. Mas não só. Ele promete
mostrar nesse trabalho a for-
ça motora de uma nova fase.
Com uma pegada mais trap e
eletrônica, prometem não dei-
xar de lado o ar romântico
que marcou as primeiras fai-
xas da banda. ‘Acabou’, já co-
nhecida, fecha a sequência
de músicas do novo disco. 

Agora, com um novo nome,
uma nova identidade visual
e um novo álbum no mercado,
os rappers se mostram ansio-
sos pelo lançamento do ‘Sub-
mundo’. O lançamento do dis-
co será no Complexo Candy
Lab, localizado no Setor Ma-
rista. O encontro, previsto para
às 18h, será aberto ao público. 

Podcast
Ainda como 7 Copas, os ar-

tistas estiveram no ‘Papo Xa-
drez’, podcast do grupo O HOJE,
em um bate-papo com os apre-
sentadores Ananda Leonel e
Felipe Cardoso. No episódio,
os amigos contaram que sem-
pre tiveram influência e rela-
ção com a música, mas que só
se conheceram na fase adulta. 

Cada um, da sua forma,

sempre sonharam com o mun-
do da música. Bujo era dono
de um bar em que Antonini
costumava se apresentar com
sua banda de reggae. Dali sur-
giu uma identificação imedia-
ta. Desde então passaram a
buscar mais pelo trabalho um
do outro. Mais tarde, uma
mensagem nas redes sociais
selou o início da parceria.

Contaram também sobre
as dificuldades de se produzir
rap em um Estado conhecido
pela música sertaneja e se
mostraram dispostos a conti-
nuar caminhando na direção
oposta, mas sempre levando
suas origens aos palcos. Como
fizeram em ‘PequiTown’, por
exemplo. Nela, questionam:
“quem disse que Goiás é só
música sertaneja?”.

Trajetória
Bujo nasceu em Anápolis

e aos dez anos se mudou com
a família para tentar a vida
nos Estados Unidos. Dos anos
como imigrante ilegal, ele
trouxe para sua música as lu-
tas e preconceitos vividos en-
quanto estrangeiro, bem
como as influências do rap
norte-americano. “Meu sonho

sempre foi a música. Desde
criança”, compartilha cele-
brando o apoio que sempre
teve de sua família.

Antonini, por sua vez, falou
de sua infância e adolescência
entre Goiânia e Senador Ca-
nedo. O rapper contou deta-
lhes das influências musicais
que vieram de sua família, do
contato com a música através
da igreja, do período traba-
lhando como atendente e da
banda de reggae que teve an-
tes do ‘7 Copas’, agora ‘7meia2’.
“Eu sabia o que eu queria, e
eu sabia que eu era capaz de
fazer aquilo”, resume. 

Os jovens artistas já se apre-
sentaram em vários estados
Brasil afora. Apesar do pouco
tempo de estrada, somam de-
zenas de músicas autorais gra-
vadas com outras dezenas de
clipes. Bujo relata que o rap
sempre o ajudou em momen-
tos difíceis e que agora, como
artista, gostaria de retribuir.
Os rappers de ‘Pequi Town’
estão no 33º episódio do pod-
cast e deram início a agenda
de outubro, mês da música,
no ‘Papo Xadrez’. O bate-papo
está disponível no YouTube.
(Especial para O Hoje)

Troca não planejada do nome da banda deu lugar a um 
novo universo de possibilidades para a dupla de rappers goianos

Essência

7 Copas agora é 7meia2, 
com direito a novo álbum

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022
ohoje.com

Com influências

do rap

americano e

bandas

nacionais, dupla

tem alcançado

projeção

significativa no

cenário musical

brasileiro
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Amor sem Igual
poderosa abre o presente

e encontra uma bíblia. ela fica
um pouco frustrada. Miguel
a chama para uma dança. to-
bias critica Miguel e Fernanda
o defende. Miguel fica cons-
trangido entre poderosa e Fa-
biana. poderosa manda Caio
embora da festa para ficar
com duplex e Furacão. lean-
dro fala com Fonseca sobre o
plano de tobias de ir drogando
poderosa aos poucos. Ramiro
se incomoda ao ver a filha re-
cebendo algumas convidadas. 

Mar do sertão
José acredita que laura

continua a seu lado. os oficiais
da Justiça iniciam a exumação
do corpo do pai de timbó.
deodora se acidenta, pajeú a
salva e os dois acabam se bei-
jando. Márcio se encanta por
Cira, que comemora o sucesso
do feitiço. Manduca visita o
Coronel, que se esforça para
não revelar a verdade ao neto.
deodora expulsa Candoca do
quarto do Coronel. padre zezo
repreende a atitude de Janjão
contra tereza.

Cara e Coragem
armandinho pede para pat

ouvir a explicação de Moa.
danilo garante a Marcela que
duarte mentiu em seu depoi-
mento. teca revela para Re-
beca a farsa sobre Bob Wright.
Moa conta para Rebeca tudo
o que aconteceu até a morte
de Baby. Regina incentiva da-
nilo a convencer alexei para
dar um fim em duarte. Clarice
pede para Martha não pro-
curar leonardo.  alexei com-
bina com leonardo para co-
nhecer Jonathan.

Poliana Moça
pinóquio tenta rastrear Ro-

ger. disfarçado, otto vai atrás
de Roger. as crianças do Ma-
gabelo e Yupechlo perguntam
para o segurança do clube se
Roger pessoa é sócio da insti-
tuição; o segurança comprova
que não. tânia vê imagens das
câmeras de segurança, em que
o capanga dinaldinho conversa
horas com poliana. a Cobra afir-
ma que vai atrás de dinaldinho.
João deixa rivalidade com éric
de lado, manda mensagem para
encontrar com o colega.  

Travessia
Cidália critica guerra.

dante se recusa a ler o livro
que ari escreverá sobre a
construtora guerra. núbia
ensina tonho a dizer à mãe
que quer morar com ari. laís
e Monteiro se preocupam
com theo. isa revela aos pais
que theo se acha feio. guer-
ra encomendou uma cesta
de café da manhã para ser
entregue na casa de Brisa.
Cidália alerta guerra que a
amiga de débora pode de-
sembarcar no Brasil. 

RESUMO
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Precursor do
funk melody
Diretamente dos primórdios da
música nacional, avisa que o cantor
Buchecha está de volta a Goiânia

Lanna Oliveira

Diretamente dos primór-
dios do funk melody, avisa
que é ele. O cantor Buche-
cha é sem dúvidas referên-
cia da música nacional e
precursor de um dos movi-
mentos que mais tem des-
taque atualmente, o funk.
Juntamente com seu ines-
quecível parceiro Claudi-
nho, foi um dos represen-
tantes mais bem sucedidos
desse movimento social que
mobilizou diversos subúr-
bios cariocas nos finais de
semana. E toda sua trajetó-
ria de sucesso é apresentada
no palco do Copa da Arqui-
bancada, no Espaço Dois
Ipês, nesta sexta-feira (2).

Desde 1993, com o rap
‘Bandeira Branca’ a estrela
de Buchecha não parou de
brilhar. Pelo contrário, fi-
cou cada vez mais forte.
São 30 anos de carreira e
muitos sucessos, entre eles
‘Rap do Salgueiro’, ‘Carros-
sel de Emoções’, ‘Barco da
Paz’, ‘Nosso Sonho’, até a
estreia do primeiro disco.
Produzido pelo midas
Memê Mansur, o projeto
trazia uma versão de ‘Tem-
pos Modernos’, de Lulu
Santos, e ‘Conquista’, que
o projetou nacionalmente.
Tudo feito ao lado do seu
parceiro Claudinho, eles
alçaram voos grandiosos.

Criada no funk e no rap,
a dupla optou por sua ver-
tente mais romântica e co-
mercial, o funk melody.
Com refrãos assobiáveis,
batidas malemolentes e ver-
sos repletos de juras de
amor, eles inspiravam jo-
vens a entoar as músicas
enquanto ensaiam passi-
nhos sincronizados. Já pre-
viam a era Tiktok. O sucesso
aumentou consideravel-
mente quando ‘A Forma’
foi lançado em 1997 tra-
zendo uma produção mais
bem cuidada, videoclipes
sofisticados e aparições em
todas as emissoras de TV.

Os cariocas emplacaram
sem problemas a faixa-títu-
lo, ‘Quero Te Encontrar’ e a
versão de ‘Uma Noite e
Meia’, de Marina. ‘Só Love’
(também nome do terceiro
CD), ‘Xereta’ e ‘Beijo na Boca’
mantiveram a dupla no topo
das paradas nos anos se-
guintes. Após a trágica fa-
talidade da morte de Clau-
dinho, o destino quis que
Buchecha seguisse nos pal-
cos brilhando. Ele continua
lançando músicas e se man-
tendo relevante. Mas este
ano foi anunciado que, pa-
ralelamente, ele tem se de-
dicado ao filme que contará
a história de sua dupla.

"Nossa história vai virar
cinema, e a gente vai passar
em Hollywood", é um tre-
cho da canção ‘Coisa de Ci-
nema’, antigo sucesso na
voz de Claudinho e Buche-
cha. Eles jamais imagina-
riam que, de fato, sua tra-
jetória um dia chegaria às
telonas. Agora, mais de duas
décadas após o lançamento
desses versos, a ‘profecia’
está prestes a se cumprir:
‘Nosso Sonho’, cinebiografia
dos precursores do funk
melody carioca, foi rodada
no Rio de Janeiro. A difícil
missão de interpretar os
cantores fica a cargo de Lu-
cas Penteado e Juan Paiva.

Em meio a uma trajetó-
ria de sucesso e muitos hits,
Goiânia pode presenciar a
história da música em ação.
Além de Buchecha, Lucas
Led, 25zeroUm, Lagoa e
Gui Ramalho integram a
programação especial para
o jogo do Brasil e Cama-
rões. A Copa da Arquiban-
cada segue até o dia 18 de
dezembro, com opções de
drinks e restaurantes, pro-
porcionando conforto na
concentração antes e pós
jogo. Os ingressos estão
disponíveis no site da In-
gresso Live. Para mais de-
talhes e informações pelo
@copanaarquibancada.
(Especial para O Hoje)

Desde 1993, a estrela de Buchecha não parou de brilhar

Carlos Estrela
e Mike R.

Bueno
apresentam a

reflexão, a
intuição e o

bom senso de
pesquisadores,

idealistas e
estudiosos na

obra

LIVRARIA
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A Endodontia constitui
uma área da Odontologia
que trata das alterações
inflamatórias e infecciosas
(pulpares e periapicais)
que se desenvolvem no
interior e nas adjacências
do dente humano. O livro
‘Ciência Endodôntica’
constitui a manifestação
de conhecimentos basea-
dos em evidências cientí-
ficas de procedência cris-
talina, argumentados sob
a ótica, a reflexão, a in-
tuição e o bom senso de
pesquisadores, idealistas
e estudiosos.

O principal alvo deste
projeto foi congregar co-
nhecimentos científicos
com vistas à melhor uti-
lização dos materiais e
técnicas endodônticas nas
diferentes condições clí-
nicas. O regente magno,
o hospedeiro, foi extre-
mamente valorizado, não
somente sob o ângulo
singular da aplicação de
um material ou técnica
para o tratamento do den-
te em estado doentio, mas
também o contexto foi ali-
cerçado no processo científico
do real estado de cura.

O estudo e a compreen-
são da ‘Ciência Endodôntica’
transcendem o conhecimen-
to particular do princípio
material, o que, em especial,
impõe o conhecimento do
princípio vital. O processo
de sua construção vem sen-
do alicerçado, há muitas dé-
cadas, dentro de uma pers-
pectiva sistêmica, global.

Entender mecanismos de
ação e reação é imprescindível
ao conhecimento dos fatores
envolvidos nos processos de
doença e de cura. Os meca-
nismos biológicos relativos
aos fatores de agressão e as
respostas de defesa do hos-

pedeiro identificam a existên-
cia do princípio vital, o que
representa a dinâmica majo-
ritária ao singular estudo das
estruturas endodônticas e da
infinidade de nuances de suas
maravilhosas imagens.

Os autores
Natural de Ipameri, in-

terior de Goiás, Carlos Es-
trela é graduado em Odon-
tologia pela FOJOP – hoje
Universidade Evangélica de
Goiás, Anápolis (GO) em
1983. Professor Titular de
Endodontia da Faculdade
de Odontologia da Univer-
sidade Federal de Goiás. Li-
vre-Docente e Doutor em
Endodontia pela Universi-
dade de São Paulo (SP). Mes-
tre em Endodontia pela Uni-

versidade
Federal de Pelotas

(RS). Especialista em Endo-
dontia. Pesquisador Produ-
tividade 1A do CNPq. Coor-
denador do Laboratório de
Pesquisa em Ciência Endo-
dôntica da UFG. Autor de
15 livros, mais de 200 capí-
tulos de livros, e mais de
380 artigos científicos.

Mike R. Bueno é Doutor e
Mestre em Radiologia pela
Faculdade de Odontologia
São Leopoldo Mandic Cam-
pinas (SP). Especialista em
Diagnóstico Bucal pela Fa-
culdade de Odontologia de
Bauru - Universidade de São
Paulo. Coordenador do
CROIF, Odontologia DIagnós-
tica Cuiab-a (MT). Coordena-
dor de Projetos da CDT Soft-
wares São José dos Campos
(SP). (Especial para O Hoje)

Odontologia:
Especialidade Endodontia
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A primeira edição do livro ‘Ciência Endodôntica’ foi
publicada em 1998, a segunda em 2004, sendo lançada
nos idiomas espanhol (2005) e em inglês (2009)



O Teatro Goiânia, unidade
da Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secult), recebe neste sá-
bado (3), às 21h, o show da can-
tora Ana Cañas em homenagem
a Belchior. A apresentação é
única e os ingressos com lugares
marcados já estão à venda no
site Bilheteria Digital.

O espetáculo é baseado no
sexto disco da cantora, o pri-
meiro dela como intérprete, e
nasceu a partir de uma live
feita durante a pandemia para
homenagear o cantor e com-
positor cearense Belchior. O
que era para ser uma apresen-
tação única acabou se tornando
um disco e uma turnê que virou
um dos maiores mergulhos ar-
tísticos da carreira da cantora.

Ana Canãs despontou no
cenário musical em 2007, com

o disco ‘Amor e Caos’, que deu
a ela diversos prêmios de ‘re-
velação do ano’. A carreira au-
toral seguiu ganhando desta-
que nos álbuns ‘Hein?’ (2009),
‘Volta’ (2012), ‘Tô na Vida’ (2015)

e ‘Todxs’ (2018), com músicas
fortes, com beats eletrônicos,
grooves e letras de cunho po-
lítico, com manifestos femi-
nistas e defesas aos direitos
das minorias. Em 2019, ela foi

indicada ao Grammy Latino
na categoria ‘Melhor Álbum
de Pop Contemporâneo’.

Em 2020, Ana Cañas, fez
uma live em homenagem a Bel-
chior. A emocionante repercus-
são do público sobre a inter-
pretação dela, aliada ao mer-
gulho profundo que a cantora
fez na obra do compositor, fo-
ram fundamentais para que a
iniciativa seguisse e se tornasse
o novo trabalho da artista.

Serviço
Show 'Ana Cañas canta
Belchior'
Quando: Sábado (3)
Horário: 21h
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
Central – Goiânia
Ingressos:
bilheteriadigital.com
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Roda de samba
a cantora, compositora e

sambista Beaju é a atração
do Metropolitan Mall nesta
sexta-feira (2), dia de jogo do
Brasil contra Camarões na
Copa do Mundo 2022. a roda
de samba tem início às 15h,
no polo gastronômico do
complexo, e é retomada logo
após o término da partida. a
entrada é franca. a artista
promete um repertório com
canções de arlindo Cruz, zeca
pagodinho, almir guineto,
Clara nunes, Fundo de Quin-
tal, Jorge aragão, Beth Car-
valho e alcione, mas que tam-
bém passa pelo ijexá, axé e
alguns pagodes. Quando:
Sexta-feira (2). onde: av. de-
putado Jamel Cecílio, nº
2.690, Setor Jardim goiás –
goiânia. horário: 15h.

Ponto de encontro
Com música ao vivo, um

grande telão e uma torcida
animada, a copa no tatu Bola
se tornou um ponto de en-
contro para os torcedores da
seleção canarinha que estão
em goiânia nesta sexta-feira
(2). Com um valor de entrada
(30 R$) acessível, os torcedo-
res fazem a festa com samba
e um menu gastronômico,
com porções à la carte e a
tradicional feijoada. além do
jogo, grupo dengo e alan
dias prometem agitar os tor-

cedores no bar.  as reservas
podem ser feitas de forma
antecipada. Quando: Sexta-
feira (2). onde: al. Cel. eugê-
nio Jardim, nº 184, Setor Ma-
rista – goiânia. horário: 15h.

After da Copa
em clima de copa do mun-

do, o after da partida Brasil
x Camarões nesta sexta-feira
(2) é na azzure Club.  Com o
melhor do eletrofunk de goiâ-
nia, dj Wam Baster promete
agitar a casa. ainda na mes-
ma noite, a dupla leandro e
Romário cuida da sofrência
que só termina com victor
Borges e vinicius. Quando:
Sexta-feira (2). onde: av. 136,
nº 222, Setor Marista – goiâ-

nia. horário: 22h.

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 hoje (2), na ga-
leria de artes da instituição,
das 18h às 21h. a mostra é
uma imersão aos detalhes
de um dos principais biomas
do Brasil e pretende levar o
visitante à reflexões sobre a
sua integração com a natu-
reza. Segundo o curador da
exposição, alexandre liah, a
natureza clama pela ajuda
de todos os povos. Quando:
Sexta-feira (2). onde: av. Uni-
versitária, nº 1750, Setor les-

te Universitário – goiânia.
horário: 18h às 21h.

Para a torcida
para uma torcida bem ani-

mada, o Shopping estação
goiânia transmite o jogo do
Brasil contra Camarões, nesta
sexta-feira (2), às 16h, com te-
lão instalado em sua praça
de alimentação enfeitada de
verde e amarelo e opções va-
riadas de comidas e bebidas.
a praça de alimentação é aber-
ta às 8h e o telão ligado às
9h, portanto os visitantes tam-
bém têm oportunidade de as-
sistir os duelos entre portugal
x República e gana x Uruguai.
Quando: Sexta-feira (2). onde:
av. goiás, nº 2151, Centro –
goiânia. horário: 16h.

Ícones do rock
as bandas de rock titãs e

ira são atrações da arena de
shows do Copa experience,
nesta sexta-feira (2), em goiâ-
nia. na data, também é trans-
mitida a partida do jogo do
Brasil contra o Camarões, a
partir das 16h, com open bar,
no complexo de experiências
e lazer. o espaço está estru-
turado no passeio das Águas
Shopping e os ingressos po-
dem ser adquiridos por meio
do site e aplicativo ingressos
S/a. Quando: Sexta-feira (2).
onde: av. perimetral norte,
nº 8303, Setor Fazenda Ca-
veiras – goiânia. horário: 16h.

As bandas de rock Titãs e Ira são atrações da arena 
de shows do Copa Experience, nesta sexta-feira (2)
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Pelé: site diz que quimio-
terapia não apresenta mais
respostas e internação
preocupa fãs

em tratamento contra um
câncer de colón, pelé, de 82
anos, foi internado em um
hospital de São paulo nesta
terça-feira (29). a informação
foi confirmada aos veículos
de imprensa pela instituição
de saúde. de acordo com o
eSpn, a quimioterapia pela
qual o Rei do Futebol é sub-
metido não tem apresentado
mais respostas. o ex-atleta
estaria com tumores em di-
versas partes do corpo. nas
redes sociais, uma das filhas
de pelé, Kely nascimento,
tranquilizou os fãs e afastou
a ideia de que a internação
seja por um motivo grave. "a
mídia está surtando nova-
mente e eu quero vir aqui
abafar um pouquinho. Meu
pai está internado, está re-
gulando medicamento". (Mat-
heus Queiroz, purepeople) 

Filho de Ivete sangalo
sofreu bullying na escola
e você nem imagina o
motivo

Marcelo, filho mais velho
de ivete Sangalo , já sofreu
bullying na escola por conta
da alimentação saudável.
Quem revelou a informação
foi o pai, o nutricionista da-

niel Cady. daniel era o res-
ponsável por preparar uma
alimentação 100% saudável
para Marcelo. "Criei ele em
uma bolha", confessou o nu-
tricionista. "Chegou uma

hora que ele falou 'meu pai,
quero levar coisa de pacoti-
nho. Quero abrir'. Já estava
rolando um bullying de 'olha
o macaquinho, que só come
banana'. a gente precisa ter
flexibilidade e essa visão mais
acolhedora", refletiu. (Mat-
heus Queiroz, purepeople) 

Viviane Araújo faz decla-
ração arrebatadora para
Guilherme Militão e o mo-
tivo é especial

o amor está no ar! viviane
araujo comemorou três anos
de relacionamento com o ma-
rido, guilherme Militão, nesta
quarta-feira (30). apaixonada,
a artista publicou uma men-
sagem arrebatadora para o
parceiro em suas redes so-
ciais. "três anos hoje de muito
amor, cumplicidade, amizade,
companheirismo e, acima de
tudo , respeito! você me faz
feliz todos os dias, me faz
querer ser uma pessoa cada
vez melhor! obrigada por
tudo, minha vida! e obrigada
por ter me dado uma família
linda! eu, você, Joaquim e
dom! te amo infinitamente",
escreveu ela. (purepeople) 

CELEBRIDADES

Vini Jr. é um dos destaques do Brasil na Copa do
Mundo 2022. Brilhando dentro de campo, o jogador
tenta manter a vida pessoal longe dos holofotes. Um
flagra do atleta, porém, está movimentando as redes
sociais, reiterando um suposto affair. O ponta-esquerda
foi flagrado jantando com Julia Rodrigues, a influen-
ciadora tem sido apontada como affair do jogador e
está no Catar acompanhando os jogos da seleção bra-
sileira. Nas suas redes sociais, Julia está sendo apontada
como "primeira-dama". (Nathalia Duarte, Purepeople) 

Vini Jr. é flagrado em jantar com
Julia Rodrigues, apontada como

namorada do jogador

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

hoje é um dia ótimo para to-
mar uma decisão ou se posicio-
nar. a mente está clara e objetiva
para guiar uma situação que de-
pende exclusivamente de você.
Um trauma é vencido e tudo se
encaixa com o propósito de obter
crescimento.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

procure, neste dia, silenciar
e meditar sobre uma decisão. a
sua percepção e sensações ficam
mais evidentes, o que favorece
a sua intuição. Uma pessoa pode
ajudá-lo a compor um novo po-
sicionamento. acredite na sua
força interior.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

é um dia positivo para alinhar
um projeto com uma pessoa im-
portante. Faça um esforço para
focar no que é importante. é
por meio de uma postura com-
prometida que você obterá os
resultados esperados. os amigos
ficam em destaque.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o céu pede que você tome
uma decisão assertiva no campo
profissional. Suas metas estão em
destaque e é preciso ter coragem
para conduzir uma experiência
de uma nova maneira. as respon-
sabilidades são bem-vindas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Um aprendizado deve ser ex-
traído. o céu o ajuda a ampliar
o seu campo de visão para as-
sumir uma postura melhor para
o seu desenvolvimento pessoal.
Um curso, uma viagem e um
novo caminho filosófico vêm
para abrir portas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Caso você precise tomar uma
decisão que envolve investimento
para a família ou imóveis, faça,
porque é um dia muito positivo.
o céu o ajuda a desapegar de
comportamentos e situações que
não podem mais ser mantidos.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Uma pessoa o ajuda a en-
frentar uma situação difícil. essa
pessoa vai trazer informações
pertinentes que vão abrir os
seus caminhos. escute o que
essa pessoa tem a dizer. é um
dia ótimo para assinar contratos
e ativar o meio social.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

é um bom dia para resolver
questões do seu trabalho. Se es-
tiver em busca de trabalho, uma
boa notícia pode chegar. dedique
este dia para organizar as suas
tarefas e pendências, principal-
mente com a intenção de assu-
mir as rédeas de uma situação.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Um movimento direcionado
aos filhos é bem-vindo neste dia.
o céu também fala sobre ser
feliz e tomar decisões com esse
propósito. o campo afetivo e a
autoestima movem decisões im-
portantes, que o deixam em des-
taque. Use os seus talentos.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o céu traz uma decisão im-
portante em família ou envol-
vendo o imóvel. a experiência é
positiva, mas também mexe de-
mais com o seu lado emocional.
você está caminhando para su-
perar um trauma, o que levará
sua vida a tomar um novo rumo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o céu traz uma notícia que o
deixa muito feliz. é um bom dia
para se comunicar e expor o que
pensa com alegria e contenta-
mento. a experiência mexe tam-
bém com outras pessoas, princi-
palmente com amigos ou um pro-
jeto no qual você esteja envolvido.
Uma viagem pode acontecer.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o céu o ajuda a tomar uma
decisão financeira ou direcionada
a uma meta importante. apro-
veite o dia para avaliar as opor-
tunidades profissionais, com foco
em ganhos materiais. é um dia
favorável para fazer negócios
vantajosos.

Em 2020, Ana Cañas fez uma live em homenagem a Belchior, 
o que deu origem ao show ‘Ana Cañas canta Belchior’

Teatro Goiânia recebe turnê 
‘Ana Cañas canta Belchior’

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2022
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Lanna Oliveira

Aos apaixonados por séries,
tenho novidades. A espera aca-
bou e a nova temporada de
‘Gangs Of London’ estreia neste
domingo (4) na LIONSGATE+,
a plataforma de streaming pre-
mium internacional da STARz.
Indicada ao Emmy e ao BAFTA,
a produção estrelada por Sope
Dirisu de ‘Humans’, Michelle
Fairley de ‘Game Of Thrones’
e Paapa Essiedu de ‘I May Des-
troy You’ retorna repleta de
cenas de ação em uma batalha
de gangues pela alma de Lon-
dres. Os três primeiros episó-
dios serão disponibilizados dia
4 e um novo será lançado a
cada domingo.

Com criação de Gareth
Evans e Matt Flanery, a série
‘Gangs of London’ adapta a
vida do crime em Londres.
Na trama, o líder da família
wallace, o mafioso Finn (Colm
Meaney), tem o controle sob
o poder econômico, político
e social da cidade. Assim, ele
se tornou uma figura respei-
tada entre os outros crimino-
sos britânicos. Contudo, o jo-
vem Sean wallace (Joe Cole)
precisa assumir o controle
que pertencia ao pai quando

Finn acaba assassinado. Ainda
sem respostas, o garoto parte
em uma jornada para desco-
brir e punir o responsável
pela morte do pai. 

Assim começa a saga que
deu origem ao enredo, já na
segunda temporada, o mapa
de Londres foi redesenhado.
Os novos episódios vão trazer
os antigos personagens favo-
ritos dos cinéfilos de plantão
e novas caras para lutarem
contra a nova ordem, forçan-
do inimigos jurados a traba-
lharem juntos e integrantes
da mesma família a traírem
uns aos outros. Repleta de re-
viravoltas e emocionantes se-
quências de ação cinemato-
gráfica, a série apresentará
personagens inéditos e líderes
inesperados vão surgir.

A premissa da série apro-
xima-se de ‘Peaky Blinders’ na
medida em que mostra a as-
censão de um novo líder em
meio aos problemas do mundo
do crime. Na produção da
Lionsgate+, o garoto Sean wal-
lace surge como a figura que
representa a nova liderança
da família. Logo, ambas as pro-
duções contam com uma esté-
tica muito similar, apesar de
estarem separadas por uma

ambientação distante. Mas de-
pois dos violentos acertos de
contas da primeira temporada,
o que se pode esperar de
‘Gangs of London’?

Um ano após a morte de
Sean wallace e os violentos
acertos de contas da primeira
temporada, o mapa e a alma
de Londres foram redese-
nhados. Os wallaces sobre-
viventes estão dispersos, os
Dumanis quebrados e afas-
tados, e além disso o ex-po-

licial disfarçado Elliot está
agora sendo forçado a tra-
balhar para os investidores.
Para restaurar a ordem, os
investidores se alinharam
com o barão da heroína Asif
Afridi e juntos instalaram
uma nova força dominante
em Londres na forma de um
brutal líder de gangue, Koba.

A visão do novo líder para
o cenário criminal é uma di-
tadura, um mundo em que os
códigos de gângsteres da velha

escola não existem e no qual
ele detém o monopólio com-
pleto sobre o tráfico de drogas
de Londres. Mas esse mono-
pólio não pode durar para sem-
pre. As gangues estão revidan-
do. Nessa construção da se-
gunda temporada de ‘Gangs
of London’, a questão no final
permanece, quem vai ganhar
a alma de Londres? Os episó-
dios antigos também estão dis-
poníveis no Globoplay. (Espe-
cial para O Hoje) 

A espera acabou e a nova temporada
de ‘Gangs Of London’ estreia neste
domingo (4) e traz personagens novos

Com criação de Gareth Evans e Matt Flanery, a série ‘Gangs of London’ adapta a vida do crime em Londres

Quem vai ganhar a alma de Londres?

EsTREIAs
O Menu (the Menu, 2022, eUa).
duração: 1h 48min. direção: Mark
Mylod. elenco: Ralph Fiennes, anya
taylor-Joy, nicholas hoult. gênero:
Suspense, terror. um casal viaja
para uma ilha costeira para comer
em um restaurante exclusivo, onde
o chef preparou um cardápio farto,
com algumas surpresas chocantes.
Cinemark Flamboyant: 19h15,
21h50. Kinoplex goiânia: 20h. Ci-
neflix Buriti: 19h.

Tubarão - Mar de Sangue (Shark
Bait, 2022, Reino Unido). duração:
1h 36min. direção: James nunn.
elenco: holly earl, Manuel Cauchi.
gênero: Suspense, ação. Um grupo
de jovens estão presos em um jet
ski quebrado longe do continente
e não sabe o que fazer a seguir.
porque não há resgate à vista e
tubarões famintos estão circulando
ao redor deles, apenas esperando
que um deles caia na água. Cine-
mark passeio das Águas: 14h, 22h,
22h10. Cineflix Buriti: 21h40.

Até os Ossos (Bones and all, 2022,
eUa). duração: 2h 10min. direção:
luca guadagnino. elenco: timot-
hée Chalamet, taylor Russell, Mark
Rylance. gênero: drama, terror,
romance. Baseado no romance
homônimo de Camille deangelis,
acompanhamos Maren Yearly, uma
jovem que quer as mesmas coisas
que todos nós. ela quer ser alguém
que as pessoas admiram e res-
peitam. Quando sua mãe a aban-
dona no dia seguinte ao seu ani-
versário de dezesseis anos, Maren
vai à procura do pai que nunca
conheceu e encontra muito mais
do que esperava ao longo do ca-
minho. Kinoplex goiânia: 21h20. 

Madre Teresa (Mother teresa of
Calcutta, 2022, Reino Unido). du-
ração: 1h 55min. direção: Fabrizio
Costa. elenco: olivia hussey, ingrid
Rubio, neil Stuke. gênero: Biogra-
fia, drama. a história de inês gonx-
ha Bojaxhiu (olivia hussey), que
nasceu em Skopja, capital da atual
república da Macedônia. aos 21
anos ela mudou seu nome para
teresa e ingressou em um con-
vento em Calcutá. onze anos de-
pois ela deixou o convento para
trabalhar nos bairros mais pobres
da cidade, onde fundou em 1946

a Congregação das Missionárias
da Caridade. Cinemark Flam-
boyant: 18h40. 

Top Gun - Maverick (top gun -
Maverick, 2022, eUa). duração: 2h
11min. direção: Joseph Kosinski.
elenco: tom Cruise, Miles teller,
Jennifer Connelly. gênero: ação.
acompanhamos a história de pete
‘Maverick’ Mitchell (tom Cruise),
um piloto à moda antiga da Mari-
nha que coleciona muitas conde-
corações, medalhas de combate
e grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos. en-
tretanto, nada disso foi suficiente
para sua carreira decolar, visto
que ele deixou de ser um capitão
e tornou-se um instrutor. nesta
nova aventura, Maverick precisa
provar que o fator humano ainda
é fundamental no mundo contem-
porâneo das guerras tecnológicas.
Cinemark Flamboyant: 21h55. 

Crepúsculo (twilight, 2008, eUa).
duração: 2h 10min. direção: Cat-
herine hardwicke. elenco: Kristen
Stewart, Robert pattinson, taylor
lautner. gênero: Fantasia, roman-
ce. isabella Swan e seu pai, Charlie,
mudaram-se recentemente. no
novo colégio ela logo conhece ed-
ward Cullen, um jovem admirado
por todas as garotas locais e que
mantém uma aura de mistério em
torno de si. eles aos poucos se
apaixonam, mas edward sabe que
isto põe a vida de isabella em

risco. Cinemark Flamboyant: 14h,
20h, 21h. Cinemark passeio das
Águas: 20h, 21h10. Kinoplex goiâ-
nia: 19h. Cineflix aparecida: 19h. 

EM CARTAZ
Mundo Estranho (Strange World,
2022, eUa). duração: 1h 42min.
direção: don hall, Qui nguyen.
elenco: Jake gyllenhaal, Jaboukie
Young-White, gabrielle Union. gê-
nero: animação, família, aventura,
ficção científica. a família Clade
não é muito igual as outras. eles
são exploradores que desbravam
novas terras e estão em uma mis-
são para explorar um mundo es-
tranho e não conhecido. porém,
as diferenças entre os membros
da família podem por sua nova
missão em risco. Cinemark Flam-
boyant: 14h10, 15h, 15h10, 16h35,
17h30, 18h30, 19h, 19h30. Cine-
mark passeio das Águas: 14h10,
15h, 16h30, 17h30, 18h40, 19h30.
Kinoplex goiânia: 19h20. Cineflix
aparecida: 14h50, 17h, 19h10. Ci-
neflix Buriti: 18h40.

Noite Infeliz (violent night, 2022,
eUa). duração: 1h 45min. direção:
tommy Wirkola. elenco: david har-
bour, edi patterson, Beverly d'an-
gelo. gênero: ação. Quando mer-
cenários invadem um complexo
familiar de alto padrão, fazendo a
família refém na véspera de natal,
eles não estavam preparados para
um combatente surpreendente:
papai noel, que está no local e vai
mostrar que não é nenhum santo.

Cinemark Flamboyant: 13h55,
14h20, 15h45, 16h15, 16h30,
18h40, 18h45, 21h15, 22h15. Ci-
nemark passeio das Águas: 16h10,
18h50, 21h20. Kinoplex goiânia:
19h10. Cineflix aparecida: 15h,
17h15, 19h30, 21h45. Cineflix Buriti:
19h30, 21h45.

A Maldição do Quarto 203 (Room
203, 2022, eUa). duração: 1h
44min. direção: Ben Jagger. elenco:
Francesca Xuereb, viktoria vinyars-
ka, eric Wiegand. gênero: terror.
depois que as amigas de longa
data Kim e izzy se mudam para o
quarto 203, um apartamento pe-
culiar com um vitral medieval as-
sustador, Kim lentamente se con-
vence de que sua nova casa pode
ser assombrada. Com a ajuda de
seu novo namorado ian, Kim in-
vestiga a história perturbadora do
apartamento. Kinoplex goiânia:
21h30. Cineflix Buriti: 21h15.

Ligação Explosiva (Balsinjehan,
2022, Coréia do Sul). duração: 1h
34min. direção: Changju Kim. elen-
co: Ji Chang-Wook, Woo-jin Jo,
Kyung Jin. gênero: drama, sus-
pense.  Seong-gyoo, o chefe do
banco central, levou as crianças
para seu carro em seu caminho
normal para o trabalho. ele recebe
uma chamada de um número de
telefone restrito. ouve-se uma voz
misteriosa ao telefone, informan-
do-o de que há uma bomba no
carro. ele foi avisado de que, se
não se levantar, uma bomba ex-

plodirá. Cineflix aparecida: 16h50.  

Nada é Por Acaso (nada é por
acaso, 2022, Brasil). duração: 1h
46min. direção: Márcio trigo. elen-
co: giovanna lancellotti, Rafael Car-
doso, tiago luz. gênero: ação, sus-
pense, romance. o filme relata os
aspectos mais delicados do casa-
mento e da vontade de gerar um
filho, além das armadilhas da ga-
nância. o longa acompanha duas
mulheres, Marina e Maria eugênia,
que possuem temperamentos for-
tes e percebem ao longo de suas
trajetórias, a importância da evo-
lução espiritual e como isso pode
ajudar nos relacionamentos que
ambas constroem ao longo da vida.
Cinemark Flamboyant: 15h30. 

Pantera Negra: Wakanda Para
Sempre (Black panther: Wakanda
Forever, 2022, eUa). duração: 2h
42min. direção: Ryan Coogler. elen-
co: 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 pantera negra. Rainha
Ramonda, Shuri, M'Baku, okoye e
as dora Milage lutam para proteger
a nação fragilizada de outros países
após a morte de t'Challa. Cinemark
Flamboyant: 14h, 16h05, 16h45,
17h20, 18h05, 18h50, 19h30,
20h10, 20h50, 21h30, 22h20. Ci-
nemark passeio das Águas: 14h,
14h30, 15h35, 16h20, 17h20, 18h,
18h30, 19h, 19h50, 20h40, 21h30,
22h20. Kinoplex goiânia: 19h30,
20h30. Cineflix aparecida: 15h15,
18h30, 21h45, 21h20. Cineflix Buriti:
19h20, 20h10, 20h50.

Adão Negro (Black adam, 2022,
eUa). duração: Black adam. dire-
ção: Jaume Collet-Serra. elenco:
dwayne Johnson, aldis hodge, pier-
ce Brosnan. gênero: ação, fantasia,
aventura. nascido no egito antigo,
alter ego de teth-adam e filho do
faraó Ramsés ii, adão negro foi
consumido por poderes mágicos
e transformado em um feiticeiro.
grande inimigo de Shazam! nas
hQs, é um anti-herói em busca de
redenção ou um herói que se tor-
nou vilão? Cinemark Flamboyant:
15h10. Cinemark passeio das
Águas: 19h10. Cineflix aparecida:
21h30. Cineflix Buriti: 19h10.
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Tubarões voltam a ser protagonistas no filme ‘Tubarão - Mar de Sangue’, no qual amigos se veem encurralados



Mariana Fernandes

O período da Black Friday
é aguardado pelo varejo como
um momento que costuma tur-
binar ou salvar os negócios,
com descontos que ajudam a
eliminar estoques e a bombar
as vendas na reta final do ano.
A edição de 2022, contudo, pode
ter sido decepcionante. Embora
ainda não haja números defi-
nitivos sobre o desempenho
do setor no período, há alguns
indicadores que dão pistas.

Na última sexta-feira, 25,
o varejo virtual registrou uma
queda de 25% no seu fatura-
mento em comparação ao
mesmo período de 2021, quan-
do o setor já havia caído 1%,
conforme dados da Neotrust.
Com pouco mais de R$ 3,1 bi-
lhões em vendas, este é o pior
resultado para a data de pro-
moções no país desde que foi
importada dos Estados Unidos
e implementada no calendário
do varejo nacional.

Além do faturamento glo-
bal, outros aspectos colabo-
raram para a queda nos nú-
meros da Black Friday este
ano. Segundo o levantamento,
em comparação ao ano ante-
rior, o e-commerce no Brasil
também registrou queda no
valor do tíquete médio de com-
pras (-5,9%), no preço médio
(-17%), no número de pedidos
(-23%) e na quantidade de
produtos vendidos (-13,5%).

Na avaliação do analista
Silvio Laban, professor do Ins-
per e especialista em varejo,
estes números, em conjunto
com os dados de vendas no
varejo em novembro, refor-
çam o cenário desafiador para
o setor. “O Brasil está passando
por um processo de transição
de governo e incertezas sobre
o futuro econômico. Além de
altas nas taxas de juros, queda
na renda, nos salários e uma
Copa do Mundo em novembro
– tudo no mesmo ano, coisa
que nunca aconteceu e pode
afetar tudo,” diz Laban.

Considerando apenas as
vendas online na quinta e na

sexta-feira (24 e 25 de no-
vembro), o recuo anual foi
de 30%, enquanto a Neotrust
esperava uma alta de 3%. O
valor médio das compras, por
sua vez, caiu 25% na mesma
base de comparação.

Entre os itens mais dese-
jados pelos consumidores que
aguardam pelos descontos da
Black Friday, os aparelhos ce-
lulares perderam 4,6% de par-
ticipação no faturamento do
e-commerce, enquanto itens
de alimentação e bebidas su-
biram no ranking e chegaram
ao quarto lugar em quanti-
dade de pedidos neste ano.

O alavanque ocorreu um
dia após a estreia, neste sába-
do, 26, porém não como o es-
perado. Isso porque as vendas
no primeiro dia do final de
semana registraram uma que-
da de 4,3%. .Mesmo assim, na
avaliação de Paulina Dias, ge-
rente de inteligência da Neo-
trust, o pós-Black Friday ga-
rantiu o posto de melhor dia
de vendas, em termos de va-

riação de faturamento sobre
o ano anterior. "Percebemos
a recuperação de algumas ca-
tegorias que não foram bem
na sexta-feira, como telefonia,
automotivo e eletroportáteis,
e crescimento em categorias
que já estavam bem, como be-
leza e perfumaria, games, ali-
mentos e bebidas," afirma.

Para a profissional, um
dos destaques de faturamento
no sábado, dentro do univer-
so de Alimentos e Bebidas,
foi o crescimento nas vendas
para carnes, aves e pescados.
Esses itens entraram na lista
de desejos dos brasileiros este
ano após uma forte alta de
preços nos últimos 12 meses.

Como se destacar 
A fim de ajudar os vende-

dores na melhor preparação
para a data, existem plata-
formas que podem turbinar
ainda mais as vendas, e isso
vale para melhor entendi-
mento dos dados de demanda
e concorrência, estrutura da

logística para entrega de pro-
dutos, reposicionar o estoque
e se mostrar mais atraentes
do que os concorrentes. Veja
abaixo algumas dicas:

Entenda os 
dados de demanda 

Tenha em mãos o histórico
anterior da Black Friday ou
alguma data semelhante de
vendas, assim será possível
identificar os produtos mais
buscados, os itens que obti-
veram mais sucesso, a ten-
dência do momento e outras
informações que vão te au-
xiliar a programar a data.

Invista no estoque
Garantir a variedade e o

estoque abastecido é funda-
mental para o varejista que
busca aumentar a receita du-
rante a Black Friday, afinal é
a venda em escala que garante
margens mais lucrativas as-
sociadas a melhores preços
ao consumidor final. Para as
indústrias e distribuidores, a
data também traz boas opor-
tunidades já que o varejo pre-
cisa se precaver e investir no
aumento do mix de produtos,
garantindo assim a satisfação
do seu consumidor com pro-
dutos e promoções atrativas.

Invista em 
vitrines digitais

As vitrines digitais são o
contato inicial quando a marca
quer se comunicar com o clien-
te e isso pode gerar 60% de
aumento médio de vendas.
Além de entregar as informa-
ções úteis sobre os benefícios

e diferenciais dos produtos
conforme as necessidades, elas
conseguem entender o com-
portamento e o hábito do con-
sumidor. De acordo com a na-
vegação é gerado um mapa
de calor que disponibiliza da-
dos sobre o que está aconte-
cendo com a vitrine dentro
dos e-commerces, o que é de-
cisivo para futuras estratégias.

Determine 
uma estratégia de
vendas específica

A data atrai muitos visi-
tantes para sua loja de uma
só vez. E é por isso que é ne-
cessário contar com uma loja
virtual com uma estrutura fir-
me e consolidada. Proporcio-
nar uma boa experiência para
o cliente é importante para a
primeira impressão e faz com
que a loja venda mais.

Encante seu cliente 
Em um mercado altamente

competitivo, além de conquis-
tar novos clientes, é funda-
mental manter – e expandir –
a base. Com isso, é importante
fazer uma gestão baseada em
dados, principalmente na
Black Friday, a favor da expe-
riência e do sucesso de cada
um deles e, claro, do cresci-
mento da empresa. Outra for-
ma de encantar os clientes é
oferecendo promoções digitais.
Com as estratégias do mercado
de cupons digitais, é possível
atingir os consumidores certos,
além de conquistar ou manter
clientes, oferecendo valor e
recompensando a fidelidade.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Entre os itens mais
desejados pelos
consumidores, os
aparelhos celulares
perderam 4,6% de
participação no fa-
turamento das ven-
das on-line

E-commerce cai 28% na Black Friday;
varejistas estudam como se destacar

Houve queda no
valor do tíquete
médio (-5,9%), no
preço médio (-17%),
nos pedidos (-23%)
e nos produtos
vendidos (-13,5%)
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