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Após internação,
Romário Policarpo
deve receber alta hoje 
Política 6

Presentes de
Dia dos Pais
por permutas
Cidades 10

Em relação a junho, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) havia apresentado uma queda de
0,31%. O acumulado em 12 meses do indicador passou de 8,05% em junho para 8,65% em julho. Negócios 17

descomplicando 
o metaverso

eduardo l'Hotellier

Opinião 3

Inflação dos aluguéis residenciais sobe 1,05% em julho
MoRADiA

De acordo com dados
do IBGE, a produção
de uva em Goiás deve
alcançar 1.698 tone-
ladas em 2022, ante
o volume de 1.496 to-
neladas do ano pas-
sado - aumento de
13,5%. Cidades 11

Produção 
de uva
cresce 13,5% 
no estado

quais são as dores
tecnológicas das

cooperativas de crédito?

Walter ezequiel troncoso

Opinião 3

Ex-reitor da PUC-GO e candidato
ao governo, Wolmir Amado afir-
mou reconhecer a importância
das pesquisas, mas as vê como re-
trato do momento. “Os últimos 15
dias são decisivos”, avalia. Política 5

“Os últimos 15 dias
são decisivos”, diz
Wolmir Amado

A Petrobras anunciou uma re-
dução de R$ 0,22 no preço do
óleo diesel nas refinarias. O cor-
te entra em vigor nesta sexta-
feira (12) e, com ele, o valor
médio do combustível deve cair
de R$ 5,41 para R$ 5,19. Política 6

Petrobras reduz
R$ 0,22 no litro
do óleo diesel

A reabertura dos negócios, com a retomada das atividades presenciais e
incremento na circulação das pessoas desde 2021, continua a favorecer o
ritmo dos serviços, um dos setores mais afetados pelas medidas de restrição
e distanciamento social adotadas nos primeiros meses da pandemia. O
“mini boom” observado no setor tende a perder fôlego especialmente
a partir do 4º trimestre com o fim dos efeitos da reabertura. Econômica 4

Alta no custo dos
serviços tende a
inibir demanda 

Mendanha quer
aula de finança
nas escolas
Ex-prefeito de Aparecida de Goiâ-
nia e candidato ao governo, Gus-
tavo Mendanha planeja incluir
a matéria de educação financeira
na grade curricular. Política 2

Paulo RogéRio 
esclarece dúvidas
esmeraldinas
Em entrevista coletiva, o pre-
sidente do Goiás falou a respeito
da situação do treinador Jair
Ventura e sobre contratações.
Esportes 7

Em Goiás, 897 mulheres estão na fila de espera de
cirurgia eletiva em ginecologia pelo SUS. O Hospital da
Mulher fez mutirão de consultas e exames pré-operatórios
para quem precisa passar pelo procedimento. Cidades 9

cirurgias ginecológicas
têm fila de 897 pacientes

Cidadão de Brasília 
fica pasmo ao visitar 
um tribunal superior
Política 6

Reconhecimento
pessoal errôneo gera
condenação injusta
Cidades 10

Jair Bolsonaro lista
Marconi e Waldir
como adversários 
Política 2

XADRez

JuRíDicA

eSPLANADA

Homenagem a Rei do Pop em última sessão
Tido como um dos melhores intérpretes de Michael Jackson, Rodrigo
Teaser se apresenta nesta sexta, em Goiânia, no Mirage Circus. Essência 13

Essência



2 n POLÍTICA

Felipe Cardoso

Ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia e candidato ao Go-
verno de Goiás na disputa
que se aproxima, Gustavo
Mendanha (Patriota) planeja
incluir a matéria de educação
financeira na grade curricular
da rede estadual de ensino.
As diretrizes de um possível
governo encabeçado por Men-
danha estão contidas no plano
de gestão da coligação Estado
Inteligente, disponibilizado
aos goianos na última quar-
ta-feira (10). 

Ao comentar a promessa,
em entrevista ao O HOJE, o
candidato disparou: “Muitas
pessoas chegam à vida adulta
sem saber lidar com finanças
e isso impacta na economia
pessoal e familiar. O objetivo
é ensinar na base como se pla-
nejar e organizar o dinheiro,
fazendo melhores escolhas e
também, não se endividando.
A tendência é que a educação
financeira auxilie que as pes-
soas não caiam de classe social,
aliás, pelo contrário, que elas
melhorem e tenham mais qua-
lidade de vida”. 

Já no documento, Menda-
nha diz que suas diretrizes fo-

ram construídas por meio do
diálogo com pessoas de todas
as regiões do estado. “Pessoas
com quem estive durante as
visitas que venho realizando
desde março, quando aceitei
o desafio de construir um pro-
jeto para cuidar e proteger os
goianos”, completou. 

“Entendo que o nosso de-
safio é fazer Goiás voltar a
crescer, trazer comida de volta
para o prato dos milhares de
goianos que foram prejudica-
dos pelos efeitos da pandemia
e, principalmente, trabalhar
para construir um Estado ver-
dadeiramente inteligente, que
cumpre seu papel com eficiên-
cia, agilidade, fazendo com que
o volume de recursos investi-
dos tenha sempre como foco
principal melhorar a vida das
pessoas”, diz o candidato no
bojo do compilado de ideias. 

A reportagem também
conversou com o coordenador
do plano de gestão menda-
nhista. Segundo Célio Campos,
a educação financeira, em
uma eventual gestão encabe-
çada pelo ex-prefeito, será le-
vada à base. “Hoje, vemos os
filhos educando os pais quan-
to à importância de não jogar
lixo na rua, fumar e usar cinto

de segurança, por exemplo.
Isso porque eles aprenderam
desde a escola a importância
de cada uma dessas ações. O
que a gente quer é levar essa
mesma lógica sobre a educa-
ção financeira”. 

na sequência, o técnico cha-
mou atenção para um modelo
de educação desenvolvido pelo
Instituto Sonho Grande. “Tra-
ta-se do Ensino Médio Integral,
que é um padrão já seguido
em algumas escolas de Goiás.
A nossa ideia é expandir esse
modelo para o maior número
possível de escolas de ensino
médio. É algo que vai além do

tempo integral e foca na for-
mação completa do aluno. Uma
das formações inclui a educa-
ção financeira”, explicou. 

“A ideia é trazer esse mo-
delo também para a segunda
fase do ensino fundamental
que é de responsabilidade do
Estado. O objetivo é educar
bem na base para que essas
pessoas consigam gerenciar
bem o seu dinheiro no futuro.
Quanto ao agora, o que se es-
pera é que possam ajudar os
pais nesse processo de cons-
cientização sobre a educação
financeira”, finalizou. (Espe-
cial para O Hoje)

“Objetivo é ensinar na base como 
se planejar e organizar o dinheiro,
fazendo melhores escolhas e, também,
não se endividando”, disse candidato

Bolsonaro lista Marconi e Waldir
como adversários em Goiás

no café da manhã no Palácio da Alvo-
rada nesta quinta-feira (11) com os can-
didatos ao Senado e a governador de par-
tidos aliados, o presidente Jair Bolsonaro
(Pl) deu o tom de quem ele vai apoiar
em Goiás. Sua preferência é pelos candi-
datos ao Senado Alexandre Baldy (Pro-
gressistas), João Campos (Republicanos)
e Wilder Morais (Pl). Além do candidato
a governador do Pl e homem de confiança,
Vitor Hugo. O presidente também listou
como adversários o ex-governador Mar-
coni Perillo (PSDB) e o deputado federal
e candidato isolado ao Senado, Delegado
Waldir (União Brasil), como seus “inimigos
em Goiás”. Em se tratando de política,
soa normal este tipo de estocada, mas
Jair Bolsonaro leva ao pé da letra a frase.
Significa que vai trabalhar para que os
aliados tenham seu pedido de votos. Bom
para Alexandre Baldy, que pode sair em
vantagem sobre Delegado Waldir. Bolsonaro
é influente entre os conservadores, princi-
palmente das forças de segurança no Estado.
Assim, tendem a caminhar com as prefe-

r ê n c i a s
polí t icas
do presi-
dente. Bal-
dy, João
Campos e
W i l d e r

Morais saem ga-
nhando, sem contar

Vitor Hugo, o abre pa-
lanque para o presidente.

“Nem pintado de ouro”
A Xadrez confirmou com uma fonte do Pl do

Distrito Federal que estava ao lado do presidente
quando ele disse que tem “dois inimigos em
Goiás: o Perillo do PT e o Delegado Waldir”. Sobre
Marconi, foi além e afirmou que não quer vê-lo
“nem pintado de ouro”. Quanto ao Delegado Wal-
dir, o presidente teria dito que “Goiás não precisa
de mais um [Jorge] Kajuru no Senado”.

Caiado e Ibaneis
Dois personagens trabalharam desde

o ano passado para unir o governador de
Goiás, Ronaldo Caiado (UB), e do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha (MDB): prefeito de
Valparaíso, Pábio Mossoró (MDB), e de
novo Gama, Carlinhos do Mangão (Pl).
Pábio usou a condição de emedebista para
fazer a ‘ponte política’ e Mangão, muito
próximo da deputada federal Flávia Arruda,
também do Pl, ampliando o diálogo entre
os dois. Bom para Brasília, melhor para
Goiás e o Entorno.

Arruda, a ponte
Desde os primeiros movimentos de Ro-

naldo Caiado rumo à reeleição, o ex-go-
vernador do DF, José Roberto Arruda (Pl),
havia se comprometido a apoiar Caiado.
Ele trabalhou muito para a construção de
um projeto comum entre Goiás/Entorno e
o Distrito Federal, tanto que sua mulher
Flávia, quando estava ministra-chefe da
Casa Civil, manteve constante diálogo com
os prefeitos da região e Caiado.

Novo endereço
O governo de Ronaldo Caiado (UB)

fez uma grande mudança estrutural na
Escola do Futuro de Goiás em Artes Ba-
sileu França, tanto em gestão e agora
em obra física. Com investimentos na
ordem de R$ 40 milhões na reforma e
ampliação da segunda, mais três novos
prédios serão acrescidos. Enquanto as
obras estão sendo tocadas, a nova escola
está em endereço provisório na Rua 18,
no Centro. Viva a cultura!

Aleandra, quase vice
Por pouco a ex-primeira-dama de Águas

lindas, Aleandra Souza (PTB), seria a tão
sonhada vice do Entorno do Distrito Federal
como era desejo de Gustavo Mendanha
(Patriota). Ela chegou a ser convidada,
mas o PTB está na base de Ronaldo Caiado
e, claro, foi vetada uma aliança. Aleandra
é vista por aliados de Hildo do Candango
(Republicanos) como a “Michelle Obama
de Águas lindas” devido ao seu carisma e
trabalho social. (Especial para O Hoje)

Se eleito, Mendanha quer instituir
educação financeira nas escolas

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

“Muitas pessoas
chegam à vida
adulta sem saber
lidar com finanças e
isso impacta na
economia pessoal e
familiar. O objetivo é
ensinar na base
como se planejar”

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

A campanha do ex-presidente luiz Inácio lula da Silva
(PT) vem se reunindo com representantes do setor de tra-
balhadores por aplicativo para dialogar sobre uma possível
regulação da profissão. nos últimos meses, representantes
de 150 empresas digitais estiveram com a equipe econômica
do petista para apresentar reivindicações.

A pauta tem como foco a telemedicina, direitos para mo-
toristas e entregadores, digitalização de serviços públicos,
qualificação de pequenas e médias empresas, entre outros.

O Movimento de Inovação Digital (MID), que re-
presenta as empresas, defende que qualquer proposta
de regulação de trabalho em plataforma digital aborde
um conjunto maior de direitos do que apenas a co-
bertura previdenciária que vem sendo debatida no
Ministério do Trabalho e Previdência.

“O grupo está em diálogo com todos os atores, es-
pecialmente os trabalhadores, que por diversas vezes
são os últimos a serem consultados”, disse Vitor Mag-
nani, presidente do MID, à Folha.

A questão trabalhista é peça central nas reuniões
realizadas até o momento. Um dos pontos debatidos
com a campanha do ex-presidente é o alcance do tra-
balho digital. O setor avalia que o assunto é visto como
restrito a motoristas e entregadores, mas engloba outros
prestadores de serviço que fazem uso de aplicativos.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Campanha de
Lula se reúne
com aplicativos
e entregadores

Representantes de 150 empresas digitais estiveram com a
equipe econômica do petista para apresentar reivindicações
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Descomplicando o metaverso

Walter Ezequiel Troncoso

Ao mesmo tempo que o mercado financeiro
avança digitalmente com as fintechs, entendo
que muitas instituições da área, em especial as
cooperativas de crédito, ainda sofrem dores
específicas relativas às suas áreas de TI (Tec-
nologia da Informação). 

Entre elas estão questões como: governança,
principalmente por se tratarem de cooperativas
e diversos associados com acesso aos dados; lo-
calização, pois muitas cooperativas estão em
regiões mais remotas; e a necessidade de garantir
por completo a segurança das operações e do
compartilhamento de dados.

Em tecnologia e segurança, há pontos que
necessitam ser monitorados e reavaliados de
forma constante para garantir o bom funcio-
namento dos sistemas e, principalmente, a se-
gurança. nos casos das cooperativas de crédito,
é necessário ainda avaliar e solucionar de
forma rápida e efetiva problemas com integra-
ções de sistemas e adequar a infraestrutura
para conseguir se transformar digitalmente e
ter uma cultura de inovação. 

Há uma latente demanda deste mercado pelo
desenvolvimento de aplicações e APIs a fim de
promover o atendimento mobile de seus clientes
e cooperados, de migrar sistemas e dados para
nuvem, organizar questões de lGPD (lei Geral
de Proteção de Dados), automação de processos,
além da ampliação de serviços tecnológicos de
atendimento ao cliente, como atendimento por
chatbots, e melhor controle do processo de
fraude via reconhecimento facial/digital.

TI para cooperativas de crédito
Segundo o World Council of Credit Unions,

em 2019, havia no Brasil 11 milhões de associados
a 872 cooperativas, com volume de crédito de
US$ 37,7 bilhões. Ao oferecerem aos seus coope-
rados empréstimos, financiamentos e outros ser-
viços com taxas inferiores à média do mercado e
outras vantagens competitivas, estas são empresas
que precisam sempre fortalecer a integração de

todas as suas informações junto aos sistemas
(bancários, de seguros, bancos de dados), a fim
de monitorar e controlar as transações, permitindo
uma visão ampla dos processos e possibilitando
a gestão de pagamentos de maneira unificada.

Enquanto no Brasil existem bancos coopera-
tivos e outros sistemas mais estruturados, existem
também inúmeras empresas menores não filiadas
às centrais. Esse é apenas um dos desafios atuais
do cooperativismo e sua transformação digital. 

Golpes virtuais
Quando pensamos em serviços financeiros,

ainda há muito o que investir em relação às
mais diversas frentes. Os golpes virtuais avançam
no Brasil e no mundo e as empresas estão sendo
obrigadas a investir cada vez mais em TI e ci-
bersegurança. De acordo com dados do Gartner,
os gastos mundiais com TI devem chegar a US$
4,4 trilhões neste ano, em um incremento de
4% em relação ao ano passado. 

Diagnóstico de TI e plano de ação
Um correto diagnóstico de TI provê infor-

mações para o plano de recuperação de desastres,
identificando as falhas de segurança e a causa
do aumento dos custos da área. neste estudo,
são cobertos desde a segurança da informação,
otimização da infraestrutura, performance e
capacidade de armazenamento, desempenho
de backup, estrutura de redes, integração de
sistemas e qualidade dos investimentos até per-
formance dos bancos de dados, BI (business in-
telligence ou inteligên-
cia de negócios) e sis-
temas corporativos. 

A fim de proteger
seus dados e de seus con-
sumidores, além de ofe-
recer serviços cada vez
mais ágeis e precisos, as
cooperativas de crédito
precisam, mais do que
nunca, focar em segu-
rança da informação.

Eduardo L'Hotellier

Desde que o Facebook anunciou o desenvol-
vimento de um projeto sobre o metaverso,
muitas expectativas e teorias têm surgido sobre
como esse movimento vai impactar a sociedade.
não fico surpreso com tamanha repercussão,
pois este mercado representa uma oportunidade
de receita de até US$ 13 trilhões até 2030,
segundo o relatório Citi sobre Metaverse and
Money, de 2022. O fato é que neste universo de
inovação, a única certeza é que o metaverso
consolida um movimento que já acontece há
décadas: a digitalização da vida.

Ainda de acordo com o relatório, a economia
do metaverso pode se expandir significativa-
mente, e uma das principais razões seria a
adoção em massa da tecnologia. De forma mais
clara, isso significa que os amigos das redes so-
ciais são mais presentes do que os amigos de
porta, ou que as reuniões online vêm substituindo
os longos trajetos de deslocamento até o trabalho.
Além disso, os economistas estimam que cerca
de 5 bilhões de pessoas podem fazer uso do me-
taverso no futuro, sendo que a população mun-
dial atual é de 8 bilhões de pessoas.

Porém, tenho notado que um dos maiores
equívocos cometidos quando se aborda sobre o
metaverso é defini-lo exclusivamente como um
local virtual, quando na verdade, trata-se pri-
meiramente de um novo tempo. Explicando me-
lhor, esse movimento todo não aconteceu da
noite para o dia, ou quando foi anunciado o in-
vestimento pelo Facebook, mas vem acontecendo
de forma gradual há décadas. Inclusive, concordo
com uma citação feita por Shaan Puri, e que foi
publicada no Twitter, onde ele aponta que o
metaverso é “o momento em que a nossa vida
digital vale mais para nós do que a vida física”.

Eventualmente, a distinção entre vida virtual
e vida real será cada vez menos significativa.
Os jogos têm servido de maior experimento
para o uso do metaverso, mas esta não é a sua
única finalidade. no âmbito corporativo, por
exemplo, as empresas podem se beneficiar cada
vez mais também, seja por meio da interação
com o time interno, contato com parceiros, ven-
das, marketing, eventos, entre outros.

Outro sinal perceptível desta mudança e que
está relacionada ao nosso atual cotidiano é a
forma de consumo. Em 2008, 45% das crianças
de 6 a 12 anos praticavam esportes coletivos re-

gularmente, segundo a Sports & Fitness Industry
Association. Em 2018, apenas 38%. E em setembro
de 2021, o número diminuiu para 28%. Em con-
trapartida, nos últimos anos a forma de nos re-
lacionarmos com a tecnologia também mudou,
sendo que estamos cada vez mais conectados.
Para se ter uma ideia, mais de 70% dos brasileiros
acessam regularmente alguma rede digital e
97% deles utilizaram o celular como dispositivo
de acesso à internet, segundo pesquisa da TIC
Domicílios (2018).

Percebemos uma transformação acontecendo
no setor de serviços também, principalmente
nos últimos dois anos. A pandemia impactou
diretamente este segmento e intensificou a
união do online com o offline, que passaram a
se complementar em seus aspectos mais positi-
vos. Por um lado, durante o isolamento social
as pessoas começaram a perceber diversas van-
tagens ao ser atendido por um psicólogo ou
fazer uma atividade física sem precisar sair de
casa e com o auxílio de um personal trainer,
tudo de forma remota. 

Esse comportamento veio para ficar e agora,
de qualquer lugar, muito mais pessoas já otimi-
zam tempo, dinheiro e recursos em suas vidas
cotidianas. Se pararmos para pensar, em uma
cidade movimentada como São Paulo, por exem-
plo, o tempo de deslocamento é muito significa-
tivo e poder otimizar muitas atividades remo-
tamente tem sido benéfico tanto no âmbito pes-
soal quanto profissional.

O metaverso, em suas diversas facetas, vem
possibilitando o uso da tecnologia de forma ino-
vadora para resolvermos cada vez mais questões
do dia a dia, sendo na verdade um recurso faci-
litador, assim como a contratação de serviços
online que tende a se tornar ainda mais comum
para os brasileiros nos próximos anos. 

E assim, gradativamente, vamos nos adap-
tando e notando as
vantagens de cada mu-
dança que surgir. Ah,
e assim como hoje não
nos referimos aos
usuários de internet
como “internautas”,
provavelmente no fu-
turo não falaremos que
estamos no “metaver-
so” - será simplesmente
a nossa realidade.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Walter Ezequiel Troncoso
é diretor executivo de star-
tup especializada em
transformação digital

Eduardo L’Hotellier é fun-
dador e diretor executivo
de aplicativo para contra-
tação de serviços

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ati-
vidade, mas com o tempo acabei perdendo o
hábito. Agora, anos depois, readquiri o hábito
e ele está sendo muito importante para que eu
possa treinar o meu vocabulário e também a
minha memória de verbetes e de gramática. É
engraçado como a gente acaba perdendo algu-
mas tradições devido à explosão digital que
vem nos assolando nesses últimos anos, mas
acho que é importante mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

{
Os freios estavam aptos
a pararem o veículo e a
aceleração somente é
realizada com o
acionamento do pedal
do acelerador. 
Não há possibilidade 
da ocorrência de
aceleração 
espontânea no veículo”

Érica Botrel, titular da Delegacia de
Investigação de Crimes de Trânsito,
ao concluir a investigação do aci-
dente de trânsito, em 26 de julho, no
qual uma motorista de 68 anos en-
trou com o veículo no Empório Sac-
caria, na Avenida Jamel Cecílio,
Jardim Goiás, e atropelou 11 pessoas
que estavam no restaurante. Eliza-
bete Nunes Magalhães foi indiciada
por lesão corporal culposa. “A con-
dutora chegou a narrar, durante a
realização do exame médico legal
que ‘ficou refém do próprio carro’, si-
tuação que não condiz com a reali-
dade, sendo dever imposto a todo
motorista ter o domínio de seu veí-
culo”, descreveu a delegada no rela-
tório de conclusão do inquérito.

Quais são as dores tecnológicas
das cooperativas de crédito? @jornalohoje

a Polícia Federal (PF) deflagra nesta
quinta-feira (11) a quarta fase da opera-
ção Kryptos, que investiga fraudes bilio-
nárias envolvendo criptomoedas. estão
sendo cumpridos cinco mandados de pri-
são preventiva e quatro de busca e
apreensão nas cidades do rio de Janeiro
e de cabo Frio (rJ).

@ohoje
a campanha do ex-presidente luiz inácio
lula da silva (Pt) vem se reunindo com re-
presentantes do setor de trabalhadores
por aplicativo para dialogar uma possível
regulação da profissão. nos últimos meses,
representantes de 150 empresas digitais
estiveram com a equipe econômica do pe-
tista para apresentar reivindicações. “con-
versar com a classe trabalhadora para
discutir o projeto de Brasil que queremos”,
comentou o leitor.

Guilherme Marighella 
(@guilherme_quilombo) 

@jornalohoje
diante da frente fria que atingiu Goiânia
esta semana, a Prefeitura montou uma
força-tarefa para ajudar a população em
situação de rua na capital. a ação teve iní-
cio nesta quarta-feira (10). na operação,
pessoas foram acomodadas no auditório
da secretaria Municipal de desenvolvi-
mento Humano e social (sedhs). além
disso, no dia, também houve distribuição
de cobertores em diversos pontos da ci-
dade. a força-tarefa continua nesta
quinta (11) e (12) sexta-feira. os locais
ainda não foram definidos.

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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A reabertura dos negócios, com a retomada
das atividades presenciais e incremento na
circulação das pessoas desde o ano passado,
continua a favorecer o ritmo dos serviços,
um dos setores mais afetados pelas medidas
de restrição e distanciamento social adotadas
nos primeiros meses da pandemia, ainda em
2020. O “mini boom” observado no setor, na
descrição da economista Silvia Matos, Boletim
de Conjuntura do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV),
tende a perder fôlego especialmente a partir
do quarto trimestre deste ano, esgotados os
efeitos iniciais gerados pela própria reabertura,
após meses de interrupção parcial ou quase
geral das atividades nesta área.

na visão da economista, o ritmo aparen-
temente vigoroso de crescimento dos serviços
pode ser explicado exclusivamente pela rea-
bertura e não guarda relação com decisões
de política econômica. Por isso mesmo, o
impacto da retomada das operações aqui
tende a não se alongar no tempo, esperan-
do-se desaquecimento ao final do semestre
em curso em função da ausência de fatores
que possam sustentar um ciclo mais longo
de crescimento. A aceleração nos custos dos
serviços, da mesma forma, tende a inibir a
demanda. Além do mais, deve-se levar em
conta os reflexos retardatários do arrocho
monetário imprimido pelo Banco Central
(BC) desde meados de março do ano passado
sobre a atividade econômica como um todo.

A inflação no setor de serviços experi-

mentou aceleração nos últimos meses, re-
fletindo-se num ritmo de crescimento muito
mais acelerado das receitas nominais quanto
comparado ao avanço do volume de serviços
prestados, nas estatísticas do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Parte do Índice nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), a inflação dos serviços
havia alcançado 0,39% em janeiro deste
ano, numa alta de 5,09% acumulada em 12
meses. O índice geral de inflação no mesmo
mês havia se aproximado de 0,54%, subindo
10,38% em 12 meses, pouco mais do que o
dobro da taxa registrada pelos preços dos
serviços em igual período.

Aceleração
nos últimos três meses, a inflação dos ser-

viços flutuou entre 0,85%, 0,90% e 0,80% res-
pectivamente em maio, junho e julho, com o
indicador acumulado em 12 meses passando
de 8,01% em maio para 8,73% em junho e
daí para 8,87% no mês seguinte, aproximan-
do-se do IPCA geral, que anotou elevação de
10,07% nos 12 meses encerrados em julho
passado. Como se pode observar, os custos
dos serviços passaram a registrar um ritmo
mais acelerado a partir do final do primeiro
semestre, num cenário de juros mais altos e
ritmo de atividade muito mais tímido e mesmo
em estagnação ou contração nos demais se-
tores da economia, o que sugere espaço re-
duzido para que as atividades no setor de
serviços mantenham a velocidade atual.

2 na série estatística do
IBGE, a variação dos serviços,
medida em volume, apresen-
ta já certo desaquecimento
na comparação com idênticos
períodos do ano passado. A
taxa mensal saiu de 9,4% em
abril para 9,1% em maio, che-
gando a 6,3% em junho, o
que continua sendo um in-
cremento nada desprezível,
mas inferior ao crescimento
observado nos meses ante-
riores. A variação acumulada
no primeiro semestre deste
ano chegou a 8,8% (depois
de um avanço de 9,5% no
acumulado dos primeiros
quatro meses, frente a igual
intervalo de 2021).
2 As receitas nominais do
setor, no entanto, acusaram
elevação de 16,5% também
entre o primeiro semestre do
ano passado e igual período
deste ano, significando uma
taxa de variação praticamente
87,5% maior do que a varia-
ção indicada pelo volume. Os
serviços prestados às famílias,
que inclui os setores de bares
e restaurantes, hotelaria e ou-
tros, experimentaram salto
de 36,2% e as receitas no setor
aumentaram 44,2%.
2 Aquele foi um segmento
muito afetado nos meses ini-
ciais da pandemia, o que ex-
plica a forte expansão obser-

vada agora. Para se ter uma
noção do tamanho do tombo
anotado, mesmo com as taxas
mais vigorosas registradas
mais recentemente, o nível
dos serviços prestados às fa-
mílias ainda apontava retra-
ção de 14,5% em relação a
maio de 2014, melhor mês
na série histórica do IBGE
para o setor.
2 A atividade naquela área
tem sofrido desaquecimento
mais recentemente, com a
variação mensal saindo de
2,8% e 2,2% em abril e maio,
frente aos meses imediata-
mente anteriores, para “ape-
nas” 0,6% em junho. O cres-
cimento em relação a igual
mês de 2021, na mesma or-
dem, passou de 62,0% para
39,7% e, na sequência, para
28,2% em junho, encerrando
o semestre com salto acu-
mulado de 36,2%.
2 Em Goiás, os serviços
cresceram no semestre em
torno de 8,4% diante da pri-
meira metade de 2021, taxa
muito próxima daquela re-
gistrada em todo o País. As
receitas nominais subiram
no mesmo período perto de
15,8%, numa intensidade
em torno de 88,0% maior,
mostrando o efeito da in-
flação sobre os preços do
setor. Os serviços prestados

às famílias avançaram
30,0% em volume, com alta
de 39,5% nas receitas. As
receitas no segmento de
transportes, armazenagem
e correios, por sua vez, au-
mentaram 32,1%, diante de
variação de 22,7% no volu-
me dos serviços.
2 As demais categorias
mantiveram números nega-
tivos na comparação semes-
tral, com baixas de 2,1%, de
3,7% e de 0,7% para serviços
de informação e comunica-
ção, serviços profissionais,
administrativos e comple-
mentares e para o grupo “ou-
tros serviços”. na mesma se-
quência, agora na compara-
ção entre junho deste ano e
idêntico mês de 2021, aqueles
setores anotaram predas de
1,7%, de 3,1% e de 2,6%.
2 Comparado ao mês ime-
diatamente anterior, a taxa
de crescimento dos serviços
em geral no Estado voltou
ao terreno positivo em ju-
nho, numa elevação de 0,9%
depois de ter recuado 0,3%
em maio. O indicador men-
sal, por sua vez, anota certa
desaceleração. Depois de sal-
tar 10,8% em abril, frente
ao mesmo mês do ano pas-
sado, os serviços avançaram
7,2% em junho. (Especial
para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Alta nos custos dos serviços tende a
inibir demanda nos próximos meses

O índice do Consumo nos lares Brasileiros, medido
pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras),
encerrou o primeiro semestre com alta de 2,20%. na
comparação de junho ante maio, o indicador apresentou
alta de 0,10%. Em relação a junho de 2021, a alta é de
6,03%. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice
nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a Abras, no primeiro semestre o consu-
midor optou por produtos de marca própria do super-
mercado, com preço de 20% a 30% mais baixo, trocou
embalagens por aquelas que apresentavam maior economia
ou melhor valor agregado e encontrou variedade de
marcas nas gôndolas para compor sua cesta de consumo.

“A intensificação de ofertas nos supermercados e
ampla variedades de marcas somadas aos recursos ex-
tras injetados na economia e a queda na taxa de de-
semprego impulsionaram o Consumo nos lares Brasi-
leiro no primeiro semestre”, avalia a Abras.

Para enfrentar a alta da inflação dos alimentos, o
consumidor fez compras mais planejadas, trocou
marcas e buscou mais promoções, e o varejo intensi-
ficou as negociações comerciais com os fornecedores,
ampliou o número de marcas e fez mais promoções
nas lojas, disse a Abras.

“Com renda mais restrita, o consumidor não pode
errar e, por isso, ele tem mais resistência a trocar de
marca. Porém, o produto de marca própria tem alta
qualidade, preço competitivo e ajuda a compor a
cesta de abastecimento”, explica o vice-presidente
da Abras, Marcio Milan.

Segundo ele, o pagamento do pacote de benefícios
aprovados pelo Congresso nacional deve aumentar o
consumo nos lares nos próximos meses, com cerca de
50% a 60% dos valores liberados pelo governo sendo
destinados à cesta de consumo.

De acordo com os dados da Abras, o valor da cesta
de 35 produtos de largo consumo (alimentos, bebidas,
carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza)
sofreu com o impacto da invasão da Ucrânia, clima ad-
verso e altos custos de produção e transporte, e acumulou
alta de 10,41%. Com isso, o preço médio da cesta
nacional chegou a R$ 773,44 em junho. As altas mais
expressivas no semestre foram puxadas por batata
(55,81%), cebola (48,13%), leite longa vida (41,77%),
feijão (40,97%) e queijo muçarela (36,10%).

Previsão
Com a melhora no índice de inflação, o aumento do

emprego formal e dos recursos que começaram a ser
injetados na economia nesta semana com o pagamento
dos auxílios do pacote de benefícios aprovados pelo
congresso nacional, a Abras revisou as projeções do
Consumo nos lares Brasileiros.

“Esse dinheiro vai movimentar o consumo nos lares,
então, o crescimento em ritmo moderado do primeiro
semestre deve ficar para trás. Daqui para frente, o
consumo tende a ser mais intenso e estável porque
cresceu o número de famílias, aumentou o valor do
benefício e novos auxílios foram criados para outras
categorias profissionais: caminhoneiros e taxistas”,
avalia o vice-presidente da Abras.

Segundo a entidade, neste ano, o setor supermerca-
dista que, previa crescimento de 2,80% no consumo
nos lares, acredita em uma alta entre 3% e 3,30%.
“Olhando para frente, o comércio tem ao menos três
importantes datas para impulsionar as promoções e
incentivar consumo nos lares: a Black-Friday, a Copa
do Mundo e as festas de fim de ano”, disse Milan.

Óleo diesel tem queda
O preço médio de venda de diesel A da Petrobras

para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19
por litro, redução de R$ 0,22 por litro.

Segundo a companhia, considerando a mistura obri-
gatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a com-
posição do diesel comercializado nos postos, a parcela da
Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87,
em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de
referência, que se estabilizaram em patamar inferior
para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Pe-
trobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o
mercado global, mas sem o repasse para os preços internos
da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e
da taxa de câmbio”, diz o comunicado da empresa. (ABr)

Para enfrentar a inflação, o consumidor fez compras planejadas

Conab estima safra de grãos
em 271,4 milhões de toneladas

BALANÇO

Econômica

Consumo nos
Lares Brasileiros
encerra o
semestre com
alta de 2,2%

A produção de grãos brasi-
leira deverá ficar em 271,447
milhões de toneladas, segundo
o 11º levantamento da Safra de
Grãos divulgado na quinta-feira
(11) pela Companhia nacional
de Abastecimento (Conab).

Se o resultado da tempo-
rada 2021/22 se confirmar
representará um crescimen-
to de 15,9 milhões de tone-
ladas (ou 6,2%) na compa-
ração com a colheita regis-
trada na safra 2020/21.

“Com relação às culturas
de primeira safra, com exceção
do milho, todas [as safras] já

estão colhidas. As culturas de
segunda safra estão com co-
lheitas bastante adiantas, e as
de terceira safra, bem como
as culturas de inverno, estão
próximas da conclusão de plan-
tio”, disse o presidente da Co-
nab, Guilherme Ribeiro, ao
anunciar os números.

Segundo ele, a cultura de
inverno deve ter plantio con-
cluído na primeira quinzena
de agosto. “Para o trigo, a prin-
cipal cultura, estima-se uma
produção recorde de 9,2 milhões
de toneladas”, acrescentou.

De acordo com a Conab, a

colheita de milho deve chegar
a 87,4 milhões de toneladas na
safra 2021/22, das quais 25 mi-
lhões de toneladas são da pri-
meira safra. “A colheita do milho
segunda safra segue avançando
e ultrapassa 79% da área plan-
tada”, detalha a Conab.

“Se confirmado o volume
estimado para a segunda safra
de milho, o valor representa a
maior produção registrada na
série histórica”, complementa
ao informar que a projeção já
considera a redução de produ-
tividade, na comparação com
o levantamento anterior. (ABr)
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Francisco Costa

O ex-reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) e candidato ao go-
verno de Goiás Wolmir Amado
(PT) afirmou reconhecer a im-
portância das pesquisas, mas
as vê como retrato do momen-
to. “Os últimos 15 dias são de-
cisivos”, avalia o petista. 

Vale citar, o último levan-
tamento do Instituto de Pes-
quisa de Opinião e Mercado
FoxMappin, do grupo O HOJE
(28/7), mostrou Wolmir com
2,93% das intenções de voto.
O governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) estava na dian-
teira com 34,1% das intenções
de voto. Em segundo lugar,
Gustavo Mendanha, com 23%,
e Vitor Hugo (Pl) com 14,3%.

Como o ex-governador Mar-
coni Perillo (PSDB) ainda não
tinha definido a disputa ao Se-
nado, ele ainda aparecia com
8,8% das intenções de voto.
Depois, com 4,8%, Cíntia Dias
(Psol). Por fim, 0,20% deposi-
taram a confiança em Edigar
Diniz. Do total, 9,07% dos en-
trevistados não souberam res-
ponder ou preferiram não opi-
nar. 2,24% disseram que vão
votar branco ou nulo. 

Para Wolmir, a população
ainda foi “tocada pela política”,
neste momento. Isso ocorrerá
a partir da campanha, que co-
meça em 16 de agosto, quando
os candidatos começarem a
apresentar seus programas. O
primeiro turno da eleição ocor-
re em 2 de outubro. O segundo,
em 30 daquele mesmo mês.

Ainda sobre as pesquisas,
ele reconhece como ferra-
mentas importantes, mas afir-
ma que nunca devem ser to-
madas como definitivas.
“Deve ser um subsídio.” Ele
argumenta, também, que até
o momento os candidatos de
maior destaque são: o gover-
nador Ronaldo Caiado, que
tem a máquina; o ex-prefeito
da segunda maior cidade de

Goiás, Gustavo Mendanha; e
o deputado federal que “sobe
na garupa da moto” de Bol-
sonaro (Pl), Vitor Hugo – até
pouco tempo, também o ex-
governador Marconi Perillo.

“Eu não teria colocado se
ativesse meu nome somente
às pesquisas. Agora deverá ha-
ver maior paridade de armas”,
declara o candidato ao governo
da Federação PT, PCdoB e PV,
mais aliança com o PSB.

Marconi
Em entrevista ao Jornal O

Hoje, Wolmir também falou
sobre Marconi. Questionado
se toda a articulação que pre-

via uma composição com o
tucano – e que não deu certo
– atrapalhou a largada do PT
ao governo, ele afirma que a
“demora excessiva” trouxe al-
guns contratempos. 

Ele informa que como o
objetivo maior é a eleição do
ex-presidente lula (PT) e o
ex-governador de São Paulo
Geraldo Alckmin (PSB), a es-
tratégia da direção nacional
do partido era tentar ao má-
ximo alianças. 

Wolmir lembra, também,
que desde o ano passado o
partido discutia, também, com
outros nomes, como o ex-go-
vernador José Eliton (PSB) e
até o ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia Gustavo Mendanha
(Patriota), hoje também pré-
candidato. As conversas com
Marconi, ele revela, foram
posteriores e variáveis por
parte do tucano – tanto na-
cional como regionalmente –
impediram a união. 

PSB
O PSB chegou a cogitar

voos solos ou mesmo outras
alianças, conforme chegou a
dizer o presidente estadual
da sigla, deputado federal
Elias Vaz. no dia da conven-
ção (5/8), Fernando Tibúrcio
(PSB) foi anunciado como

vice. Denise Carvalho (PCdoB)
disputará o Senado.

Wolmir pontua que as con-
versas com o PSB foram es-
treitas e constantes. “Chegamos
a um bom termo. Foi uma cons-
trução fraterna.” Ainda segun-
do o petista, José Eliton, lide-
rança do PSB, deverá coorde-
nar a campanha, mostrando
ainda mais alinhamento entre
a sigla e a federação.

Em relação às demais es-
querdas que optaram por can-
didatura majoritária própria
(PSOl, UP, PCB e PCO), ele afir-
ma que já é ótimo que estas
apoiem lula. “O time de lula
é nosso time. Mas nós somos a
chapa oficial de lula em
Goiás”, reforça.

Mas em sequência sobre os
“voos solos”, ele afirma que
estes ocorrem mais por ques-
tão estratégica do que ideoló-
gica. “Estas chapas majoritárias
servem para consolidar os par-
tidos, apresentar as lideranças.
O PSOl, por exemplo, conver-
samos muito e podemos nos
reencontrar mais à frente.”

Pesquisa 
A pesquisa do Instituto

FoxMappin foi realizada en-
tre os dias 18 e 22 de julho.
Para aferição dos resultados
foram entrevistadas 1.025

pessoas residentes em Goiás
e maiores de 16 anos. O le-
vantamento foi realizado por
meio de entrevistas pessoais,
telefônicas e com formulários
digitais enviados a grupos
segmentados. Ao todo, 110
municípios goianos foram
consultados. A taxa de con-
fiança dos números é de 95%.
A margem de erro é de 3%
para mais ou menos. 

A maior fatia dos entre-
vistados pelo FoxMappin pos-
sui de 40 a 59 anos (44,2%).
na sequência aparecem os
eleitores com idade entre 25
e 39 anos (36,4%). De 16 a 24
anos foram 11,3% dos entre-
vistados. Com mais de 60,
7,9%. Quanto à escolaridade,
a maior fatia (41,7%) possui
ensino superior completo.
24,3% possuem ensino médio
completo e outros 13,8% de-
clararam superior incompleto
quando questionados. Médio
incompleto soma 7,1% dos en-
trevistados. na sequência apa-
recem fundamental completo
(6%) e fundamental incom-
pleto (4,9%). Declarados anal-
fabetos foram 0,4% e 1,3%
disseram ler e escrever. A pes-
quisa está registrada no Tri-
bunal Regional Eleitora (TRE-
GO) sob n° GO-01212/2022.
(Especial para O Hoje)

O ex-juiz e ex-ministro
Sergio Moro (União-PR) de-
clarou ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) ter um patri-
mônio de quase R$ 1,6 mi-
lhão, segundo o valor deta-
lhado no registro de sua can-
didatura ao Senado, para as
eleições de 2022.

no documento, que foi
protocolado nesta quarta-
feira (10), consta que Moro
tinha R$ 392 mil em uma
conta corrente no exterior,
além de R$ 490 mil em apli-
cações e investimentos no
banco Itaú e na Caixa Eco-
nômica Federal.

O político também infor-
mou ter mais dois apartamen-
tos em Curitiba, declarados
em R$ 176 mil e R$ 192 mil.
Além de um veículo de R$ 155
mil e uma sala comercial em
Curitiba de R$ 45 mil.

A mulher de Sergio, Ro-

sângela Moro, que também é
candidata a deputada federal
pelo União em São Paulo, de-
clarou ter mais de R$ 1,3 mi-

lhão em bens. Somando o pa-
trimônio do casal, o valor to-
tal é de R$ 3 milhões.

A quantia declarada pelo

ex-juiz, no entanto, é menor
do que os R$ 3,7 milhões
que ele informou ter rece-
bido pela consultoria à

americana Alvarez & Mar-
sal, em janeiro. Durantes
os 12 meses de prestação
de serviço, Moro afirmou
ter recebido salários brutos
de US$ 45 mil.

Em junho, o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-SP) recu-
sou a troca da mudança de
domicílio eleitoral de Moro do
Paraná para São Paulo, quando
Sergio declarou sua residência
em Curitiba. O ex-ministro da
Operação lava Jato decidiu
trocar sua documentação em
março, mesmo período em que
mudou de partido.

O ex-juiz deixou o Pode-
mos e entrou no partido
União Brasil. Por estar regis-
trado pelo estado de São Pau-
lo e não o do Paraná, onde
concorrerá ao Senado, sua fi-
liação chegou a ser questio-
nada. (Ana Bárbara Quêtto,
especial para O Hoje)

Moro registra candidatura e declara R$ 1,6 milhão
SENADO NO PARANÁ

Ex-juiz informou ter mais dois apartamentos em Curitiba nos valores de R$ 176 mil e R$ 192 mil

Candidato do 
PT ao governo
afirma que eleitor
será “tocado pela
política” durante
a campanha

“Os últimos 15 dias são os decisivos”,
diz Wolmir sobre campanha
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Wagner Pereira 

Reprodução Facebook

“Chegamos a um
bom termo. Foi
uma construção
fraterna”, observa
Wolmir Amado
sobre coligação
firmada 
com o PSB
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Custo Brasil
Reclama-se muito, necessário e com

razão das críticas, da posição dúbia do
Presidente Bolsonaro sobre o Judiciário
e a democracia. Mas a turma da toga
também não se ajuda. Dia desses um ci-
dadão de Brasília visitou a sede de um
tribunal superior e ficou pasmo com o
cenário. Do estacionamento até o gabinete
do magistrado, encontrou oito assessores.
Um recepcionista de garagem, um guia
de elevador, um vigia de guarda-volumes,
motorista, dois seguranças e duas secre-
tarias. Todos para o mesmo ministro. O
Judiciário acaba de se auto-reajustar os
salários em 18%!

Eleições nas mídias
A sétima edição do índice de rele-

vância dos presidenciáveis nas mídias
digitais, da Cortex, monitorou os quatro
principais presidenciáveis: Jair Bolsonaro
(Pl), lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Si-
mone Tebet (MDB). Bolsonaro é o can-
didato com melhor desempenho quan-
titativo, porém na análise qualitativa
Bolsonaro perde, tendo mais menções
na bolha progressista que é contrária
ao seu discurso. lula fica em segundo
lugar nas menções na bolha progressista
que é a favor das suas declarações. 

Disputa pelo TRF6 
A disputa continua acirrada nos basti-

dores do Judiciário para a composição do
novo Tribunal Regional Federal da 6ª Região
que será inaugurado em Belo Horizonte
(MG). Saiu a lista ôctupla dos nomes pré-
selecionados indicados pelo STJ: Glaucio
Ferreira Gonçalves, Klaus Kuschel, André
Prado, Simone lemos, Vanila Moraes, lu-
ciana Pinheiro, Pedro Felipe Santos e Miguel
Angelo. Destes juízes federais, seis serão
escolhidos pelo Presidente Bolsonaro.

Comércio respira 
O Dia dos Pais está na lista de datas sa-

zonais que mais movimentam o comércio
brasileiro. Um levantamento da Confede-
ração nacional de Dirigentes lojistas e
do SPC Brasil revelou que 63% dos consu-
midores vão comprar presentes para os
pais. O comércio online espera um fatu-
ramento de R$ 6,4 bilhões, o que representa
um crescimento de 2,9% em relação a
2021, segundo a Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (ABComm). 

Carta da CNBB
A carta em defesa da democracia, or-

ganizada por juristas e lida ontem em
evento organizado pela Faculdade de Di-
reito da USP, não contou com a assinatura
da Conferência nacional dos Bispos do
Brasil (CnBB). Em breve a CnBB vai lan-
çar sua própria carta em favor da demo-
cracia, sem viés político. nos últimos
anos, os bispos e padres se mostraram
mais para a centro-direita.

Dependência
Um levantamento da  insurtech  Amar

Assist aponta que 72,7% dos brasileiros
conhecem pessoas que ficaram sem ne-
nhum recurso financeiro, inclusive para
comprar comida, após a morte do chefe
de família. Além disso, 60% das pessoas
disseram não possuir nenhuma cobertura
assistencial antes de ativar o Seguro de
Vida Gratuito da plataforma digital. (Es-
pecial para O Hoje)

Izadora Rezende

O presidente da Câmara
Municipal de Goiânia e tam-
bém vice-prefeito da Capital,
Romário Policarpo (Patriota),
passou mal na última quarta-
feira (10), e precisou ser inter-
nado. Policarpo presidiu a ses-
são ordinária e teve alteração
na pressão arterial durante a
agenda de atendimentos no
Gabinete de Presidência. 

De acordo com informações
da assessoria do parlamentar,
ele foi levado para o Hospital
Incor São lucas, na capital e
foi internado incialmente em
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) da unidade de saúde. Em
seguida, passou por exame de
cateterismo cardíaco.

O vereador receberia alta
ontem pela manhã (11), mas
precisou passar por novos exa-
mes após voltar a sentir dores
no peito. Segundo a assessoria
da Câmara Municipal, o car-
diologista que o acompanha,
Raphael Freire, decidiu realizar

o mapeamento da pressão ar-
terial por 24 horas e um ele-
trocardiograma. De acordo
com o médico, a pressão no
peito foi sentida em decorrên-
cia do aumento abrupto da
pressão arterial. A expectativa
é que ele receba alta do hospi-
tal nesta sexta-feira, (12).

Requisitado
Com um status pouco visto

entre a elite política goiana,
Policarpo além de vereador,
é presidente da Câmara Mu-
nicipal — pela linha sucessória,
vice-prefeito de Goiânia —, e
ainda diretor de comunicação
social do Vila nova Futebol
Clube, que tem muitos torce-
dores apaixonados. 

O parlamentar era cotado

para ocupar a vaga de su-
plente na chapa mendanhista
que tem João Campos (Repu-
blicanos) na corrida pelo Se-
nado. Assim como revelado
pela reportagem do jornal O
HOJE, o convite, segundo um
interlocutor do alto escalão,
foi feito pelo próprio João
Campos e também pelo can-
didato ao governo, Gustavo
Mendanha (Patriota).

Vale lembrar que antes des-
te convite, o parlamemtar foi
indicado por um grupo de li-
deranças ligadas à chapa en-
cabeçada por Mendanha para
ser candidato a vice-governa-
dor. De acordo com apuração
realizada pelo O HOJE, parti-
ciparam do encontro, onde o
nome de Policarpo foi sugerido,

aproximadamente 10 verea-
dores, presidentes de dois par-
tidos e uma liderança ligada a
João Campos. no entanto, a in-
dicação não prosperou e a vice
ficou para o ex-deputado Heu-
ler Cruvinel. Apesar de boas
propostas, ambas não foram
para frente. 

Policarpo é aliado e apoia
Mendanha ao governo do es-
tado. A reportagem mostrou
que apesar do vereador afir-
mar que “o respeito por Caiado
continua”, ele disse em um
evento em Anápolis, do De-
mocracia Cristã, que Menda-
nha “é a própria estrela que
está brilhando em Goiás. não
adianta grandes estruturas. A
estrutura que ganha é o povo”.
Para ele, seria “estranho”

apoiar um candidato que não
fosse o do próprio partido. 

Federal
Agora, o vereador precisa

recuperar a saúde para voltar
a protagonizar um grande pro-
jeto, que foi o lançamento do
nome à disputa de uma vaga
na Câmara Federal. 

O presidente da Câmara de
Goiânia oficializou a candida-
tura na convenção do Patriota,
que aconteceu no dia (5/8). nas
redes sociais, ele escreveu que
“ao assinar a ata da convenção,
senti o peso da caneta me lem-
brando das minhas obrigações
com o povo goiano”. As eleições
já estão logo ali, e, com certeza,
não há tempo para perder.
(Especial para O Hoje)

Depois de ter
presidido sessão e
feito atendimentos
no gabinete,
vereador passou
mal e foi levado 
ao hospital com
dores no peito 

O corte entra em vigor nesta sexta-feira (12) e, com ele, o
valor médio do combustível cai de R$ 5,41 para R$ 5,19

O vereador receberia
alta ontem pela manhã
(11), mas precisou passar
por novos exames após
voltar a sentir dores 
no peito

A Petrobras anunciou na última quinta-feira (11/8)
uma redução de R$ 0,22 no preço do óleo diesel nas
refinarias. O corte entra em vigor nesta sexta-feira
(12) e, com ele, o valor médio do combustível caiu de
R$ 5,41 para R$ 5,19.

É a segunda vez que o preço do diesel cai neste mês.
na última semana, a estatal reduziu o preço do com-
bustível em R$ 0,20 nas refinarias. Com o corte anunciado
nesta quinta, o acumulado no mês chegou a R$ 0,42.

A redução da semana passada foi a primeira em mais
de um ano. Até então, a última queda no preço dos com-
bustíveis nas refinarias havia ocorrido em maio de 2021.

“Essa redução [anunciada nesta quinta] acompanha
a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram
em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a
prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio
dos seus preços com o mercado global, mas sem o
repasse para os preços internos da volatilidade con-
juntural das cotações internacionais e da taxa de câm-
bio”, disse a Petrobras em nota.

Em julho, a Petrobras anunciou corte no preço da
gasolina para as distribuidoras. À época, o corte foi de
3,9%. Com a redução de julho, o preço médio do litro
vendido para a distribuidoras havia passado de R$ 5,61
para R$ 5,41. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Petrobras
anuncia redução
de R$ 0,22 no
preço do diesel

Após internação, Policarpo deve
receber alta médica nesta sexta 

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Alberto Maia / Câmara de Goiânia 
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Breno Modesto

Às vésperas do duelo contra
o Avaí, pela 22ª rodada da Série
A do Campeonato Brasileiro,
o presidente do Goiás, Paulo
Rogério Pinheiro, convocou a
imprensa e concedeu uma co-
letiva, onde falou de muitos
assuntos. na fria manhã desta
quinta-feira (11), o dirigente
esmeraldino foi entrevistado
por quase uma hora.

O primeiro tema da coletiva
foi Jair Ventura. Segundo Paulo
Rogério, o comandante, após
a derrota para o Palmeiras,
no domingo (7), explanou si-
tuações internas, ao falar sobre
contratações. no entanto, se-
gundo o mandatário, as arestas
foram aparadas, com o trei-
nador recebendo uma propos-
ta para renovar seu vínculo
com o clube.

“Eu pedi para vir na cole-
tiva porque, realmente, houve
um desgaste após o jogo con-
tra o Palmeiras. Eu não vi a
entrevista (do Jair Ventura)
ao vivo. Eu vi só depois, no
canal do clube no YouTube.
Como sempre, algumas pes-
soas gostam de pegar uma
vírgula mal colocada. Eu já
passei por isso algumas vezes.
Por isso que eu optei muito
pelo “Cinco minutos de prosa
com o presidente”, nas mi-

nhas redes sociais, para evitar
isso E, vendo a entrevista do
Jair (Ventura), percebi que
ele explanou, depois de uma
frase mal colocada, que sabia
das dificuldades financeiras
do clube, mas que não sabia
da “dificuldade e meia”, que
surgiu após a nossa última
reunião. nós vínhamos nos
reunindo mesmo com a janela
(de transferência) fechada. E
levantamos nomes para con-
tratar. nós temos uma reserva
(financeira) e sabíamos que
precisaríamos usá-la. E aí, o
Jair Ventura fez uma expla-
nação após sua fala. Depois

disso, ele conversou com o
Edmo (Pinheiro). E conver-
samos nesta semana. E eu
falo claramente que ele já
está com o contrato de reno-
vação em suas mãos. Só tem
uma cláusula para não renovar,
que é no caso de sermos rebai-
xados. Como não vamos ser re-
baixados, ele só sai do Goiás se
quiser”, disse Paulo Rogério.

Ao comentar sobre contra-
tações, Pinheiro diz que o veto
da aquisição de novos jogado-
res partiu dele, que viu o Es-
meraldino perder a “reserva
financeira” que tinha designa-
do para utilizar na janela de

transferências. De acordo com
ele, a proibição é uma maneira
de evitar que o Goiás seja re-
baixado e crie mais dívidas.

nós perdemos a reserva
(financeira). Se nós contra-
tarmos, vamos atrasar salá-
rios e premiações. Aí, é re-
baixamento. Com certeza. Eu,
como presidente executivo,
não autorizo contratar mais.
Então, não teve problema
com Harlei, com Edminho ou
com Jair (Ventura). Se tem
uma pessoa que segurou as
contratações, fui eu, o presi-
dente”, finalizou Paulo Ro-
gério. (Especial para O Hoje)

Paulo Rogério
concede
entrevista coletiva
e fala sobre Jair
Ventura e
reforços 

Após o Guarani empatar
com o Criciúma, em partida
que encerrou a 23ª rodada, o
Vila nova voltou para a lan-
terna da Série B. Em coletiva
de imprensa nesta quinta-fei-
ra (11), o lateral-direito Alex
Silva destacou que o Tigre
tem feito boas partidas, e uma
boa sequência, ressaltando o
fato de que o Vila não perde
há cinco jogos, sendo quatro
empates e uma vitória. 

“Agora já deu uma embo-
lada a mais [na tabela]. A gente
esteve em uma situação pior,
ainda estamos em uma colo-
cação em que não queríamos
estar, mas temos feito bons jo-
gos. São cinco jogos sem per-
der, mas dentro deles, quatro
empates e uma vitória. nesse
último jogo [contra o Tomben-
se], acho que fomos mais infe-

lizes do que tudo, porque ti-
vemos gol perdido cara a cara,
três bolas na trave e um gol
anulado”, pontuou Silva. 

O lateral-direito também
falou sobre a cobrança de Allan
Aal para que a equipe entre
em campo com mais concen-
tração. “Temos que entrar mui-
to concentrados. Esse é um
ponto que o professor pediu,
e cobrou da gente do jogo do
Ituano, que foi um primeiro
tempo meio abaixo do que a
gente tem entrado, então en-
traremos com foco total para
tentar fazer o primeiro gol e,
se possível, depois tentar fazer
mais”, ressaltou o atleta.

Segundo ele, o mais im-
portante mesmo com relação
ao jogo diante do londrina,
nesta sexta-feira (12), é sair
com os três pontos. “Vamos

entrar diferente do que en-
tramos contra o Ituano, vamos
entrar 100% para buscar o
nosso objetivo, que são os três
pontos”, frisou Silva. 

Sobre a disputa na lateral-
direita com Railan, Alex Silva
afirmou que a concorrência
sempre vai ser boa, e que o
bom é que Allan Aal terá duas
opções as quais poderá contar.
“Quando você tem dois atletas
da posição ali brigando, é claro
que ele está doido para jogar,
e eu também estou doido pra
continuar [jogando], principal-
mente para tirar o Vila dessa
situação, mas  vai ser uma de-
cisão do treinador. O bom é
que o técnico vai ter sempre
duas opções para contar a qual-
quer momento, uma briga sa-
dia”, completou. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

Lateral-direito destaca que Vila Nova tem feito boas partidas, mas que precisa da vitória 

O Atlético Goianiense
está próximo de anun-
ciar mais uma contrata-
ção para a sequência da
temporada. Depois da
saída de luan Polli, que
foi para o Fortaleza, e
da lesão de Ronaldo, que
não atuará mais em
2022, o Dragão foi ao
mercado em busca de
um novo goleiro e en-
caminhou o empréstimo
de Diego loureiro, que
pertence ao Botafogo.

Cria da base do pró-
prio Alvinegro, loureiro
foi promovido aos pro-
fissionais no ano de 2017.
Desde então, disputou 43
partidas pelo time prin-
cipal botafoguense. no
período, foi campeão da
Série B do Campeonato
Brasileiro, em 2021, aju-
dando o Glorioso a retor-

nar à elite do futebol bra-
sileiro. na atual tempo-
rada, participou de ape-
nas cinco jogos, sendo o
último contra o próprio
Atlético, em abril.

Mais um?
Outro goleiro que está

próximo de reforçar o
Rubro-negro é Pedro Pau-
lo, de 24 anos, que está
no ABC. Titular da equipe
potiguar, o arqueiro dis-
putou 33 partidas em
2022, ajudando o Elefante
a se garantir, de forma
antecipada, na fase final
da Série C do Campeona-
to Brasileiro. O jogador
está acertando os últimos
detalhes com o Atlético e
pode ser anunciado a
qualquer momento. (Bre-
no Modesto, especial
para O Hoje)

Dragão encaminha 
o empréstimo do 
goleiro Diego Loureiro

ATLÉTICO-GO

“Foco total” diz Alex Silva
sobre jogo contra o Londrina

VILA NOVA

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

dúvidas esclarecidas

Fernando Brito/Vila Nova FC
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Depois de empatar com o Cerrado na estreia da
Divisão de Acesso, o Goiânia anunciou mais uma
contratação para a sequência da competição. Trata-
se do atacante Walter, de 33 anos, que estava sem
clube desde março, quando deixou o Amazonas. O
jogador vinha treinando no Galo Carijó desde que o
time alvinegro deu início à preparação para a segunda
divisão estadual. no entanto, trabalhava apenas para
mandar o condicionamento físico. Porém, nesta
quarta-feira (10), se acertou com a diretoria da
equipe e fará parte do elenco que busca o tão sonhado
retorno à primeira divisão. Como já vinha treinando,
Walter aguarda apenas a publicação de seu nome
no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) para fazer sua estreia.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

EXPRESSA

Às vésperas do jogo
contra o Avaí, o
presidente
esmeraldino falou
com a imprensa



Allan Aal espera que o colorado faça valer o fator casa, já que só a vitória interessa ao Tigre 
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Maiara Dal Bosco

Depois de um empate fora
de casa diante do Tombense
na última rodada, o Vila nova
enfrenta nesta sexta-feira (12),
o londrina. Com a missão de
novamente vencer para deixar
a lanterna da Série B, o Tigre
terá pela frente na partida de
logo mais, às 19h, no Serra
Dourada, o 5º colocado da com-
petição. Jogando em casa, o
técnico Allan Aal espera que o
Colorado faça valer o fator
casa, já que o resultado que
interessa à equipe é a vitória.

“Esperamos, sendo aqui no
OBA [Onésio Brasileiro Alva-
renga] ou no Serra Dourada,
fazer com que o fator casa
seja preponderante para nós,
porque a receita do futebol é
aquela de muito tempo: você
somando um ponto fora de
casa, e fazendo os três em casa
é um aproveitamento muito
bom. Mas, nós temos que fazer
o nosso aproveitamento ser

um pouco melhor dentro da
nossa casa”, avaliou. 

Allan Aal também falou sobre
o trabalho que vem sendo reali-
zado na busca pelos objetivos,
dentro e fora de campo. “A gente
vem procurando trabalhar, den-
tro de campo, os aspectos técnicos

e táticos, e, fora de campo, o as-
pecto mental, que essa ansiedade
muitas vezes atrapalha. Só con-
seguimos melhorar a confiança
trabalhando e dando moral para
o jogador”, pontuou. 

Segundo ele, na Série B
as oportunidades são poucas

e é preciso aproveitá-las ao
máximo. “Mesmo a gente
tendo criado um volume
bom diante do Tombense, o
que não é um cenário que
se repete a cada jogo já que
as oportunidades são pou-
cas, é preciso aproveitar. En-

tão a gente vem procurando
trabalhar diariamente a
questão técnica, a questão
de posicionamento dentro
da área, e a parte emocional.
Um pouco mais de tranqui-
lidade, uma tomada de de-
cisão um pouco mais segura,
mais tranquila, vai levar ao
gol, que é o que a gente mais
procura durante a partida.
É a vitória que nos interes-
sa”, afirmou o técnico. 

Aal voltou a frisar que cada
jogo para o Vila nova é uma de-
cisão. “Temos que pensar em
cada jogo como uma decisão. O
que eu garanto é que cada jogo
que a gente vem jogando, seja
em casa ou seja fora, a gente
vem buscando os três pontos,
que, infelizmente por detalhes
na última partida, a gente não
conseguiu trazer, mas ficou bem
próximo e isso também serve
de motivação e de direciona-
mento pro nosso trabalho e para
a confiança dos atletas”, finalizou.
(Especial para O Hoje)

Técnico Allan Aal destaca que vem trabalhando
com o elenco não apenas aspectos técnicos e

táticos, mas também emocionais  

tRabalho dentRo e foRa de
campo para enfrentar o Londrina

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2022
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Fernando Brito/Vila Nova FC

técnicaFICHA

Data: 12 de agosto de 2022. Horário: 19h. Local: estádio serra dourada, Goiânia (Go). Árbitro:
dyorgines Jose Padovani (es). Assistentes: Fabiano da silva ramires (es) e Vanderson antônio

zanotti (es). VAR: thiago duarte Peixoto (sP)

Vila Nova: tony; Pedro Bambu, rafael donato,
alisson cassiano e Willian Formiga; ralf, ro-

mário e arthur rezende; Matheus souza, neto
Pessoa e Pablo dyego.

Técnico: allan aal 

Londrina: Matheus nogueira; Jeferson, sai-
mon, Vilar e alan ruschel; Jhonny lucas,

Mandaca, Gegê e caprini; douglas coutinho
e Gabriel santos

Técnico: adilson Batista 

Vila Nova x Londrina
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Sabrina Vilela

Em Goiás, atualmente, 897
mulheres estão na fila de es-
pera para fazer uma cirurgia
eletiva na especialidade de gi-
necologia pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Por isso, o Hos-
pital Estadual da Mulher
(Hemu) realizou no início da
semana um mutirão para fazer
consultas e exames pré-ope-
ratórios das mulheres que pre-
cisam passar pelo procedimen-
to. A meta é agilizar a realiza-
ção das cirurgias e diminuir a
fila de espera. A partir deste
mês de agosto o Hemu vai co-
meçar a entrar em contato
com as  candidatas para mar-
car o procedimento cirúrgico. 

As cirurgias eletivas foram
paralisadas em 2020 devido às
restrições da Covid-19. Cerca
de 16 mil pessoas esperam pela
cirurgia. A afirmação foi dada
pelo secretário de Saúde de
Goiás (SES-GO), Sandro Rodri-
gues no  1º Mutirão de Consul-
tas e Exames Pré-operatórios
realizado em maio deste ano. 

nos dois dias de mutirão
265 mulheres passaram por
mais de dois mil exames  pré-
operatórios para cirurgia gi-
necológica como é o caso da
dona de casa, Ivone Rodri-
gues Chaveiro, 46, que espera
por uma cirurgia há quatro
anos devido a endometriose
- distúrbio no qual o tecido

que reveste o útero cresce
fora do órgão.

Ivone terá que fazer um
procedimento para a retirada
do útero, visto que é a melhor
opção para o caso dela. Antes
de começar a tomar medicação
para cortar o fluxo menstrual,
ela sofria com hemorragias
que duravam até 20 dias e
isso fez ela desenvolver ane-
mia. Mas, apesar de não sofrer
mais com os fluxos sanguíneos,
ela apresenta outros sintomas
da doença, como dores inten-
sas. “Dói tudo. Tenho dor de
cabeça, olhos, ossos e rins”. 

Por conta das dificuldades
ela encarou o mutirão como
“uma benção de Jesus” e o
sentimento é de alívio, porque
agora ela terá a esperança de
fazer a operação sem custo
pelo SUS. “Eu descobri a doen-
ça pelo SUS também. O senti-
mento é de alívio, vivo à base
de remédio para amenizar a
dor”, desabafa.

Atendimentos 
Durante o mutirão foram

atendidas 265 mulheres, que
vieram também de outros mu-
nicípios, reguladas pelo Com-
plexo Regulador Estadual (CRE).
Foram realizados 1.584 exames
laboratoriais,  241 de imagens
e 265 eletrocardiogramas. no
Hemu, as cirurgias eletivas fo-
ram retomadas no mês de abril
e só até julho, foram realizados

136 procedimentos.
A diretora técnica do Hemu,

Cristiane Carvalho, fez um ba-
lanço positivo do primeiro mu-
tirão realizado pela unidade.
Ela destacou o empenho de to-
das as pessoas envolvidas e a
parceria da Secretaria de  Es-
tado da Saúde de Goiás (SES-
GO), para diminuir o impacto
da pandemia. no Hemu as ci-
rurgias eletivas foram retoma-
das desde o mês de abril. no
período de três meses, 136 pro-
cedimentos foram realizados. 

A meta é operar 
todas as pacientes 
até outubro de 2022

Carvalho destaca que o
objetivo a ser alcançado é
operar todas as pacientes que
passaram por avaliação até
outubro de 2022. Entre as ci-
rurgias mais procuradas es-
tão histerectomia (remoção
do útero), ooforectomias (re-
moção cirúrgica de um ou
ambos ovários) e  miomec-
tomias (remoção de miomas
e tumores benignos). Quem

não conseguiu participar do
mutirão também pode fazer
consultas e exames para con-
seguir a operação. 

“O serviço de ginecologia
mantém seu funcionamento
regular independente do mu-
tirão, com atendimento se-
manal de consultas ginecoló-
gicas agendadas pelo CRE,
além da realização  semanal
de procedimentos cirúrgicos”,
informa a diretora. Esse foi o
primeiro mutirão de cirurgias
ginecológicas do Hemu, mas
por conta da alta procura será
realizada uma avaliação junto
à SES para programar novos
eventos desse porte.

Cristiane Carvalho afirma
que para que a paciente con-
siga entrar na lista de espera
é necessário passar por uma
avaliação pelo CRE. nesta eta-
pa participam pessoas de vá-
rios municípios do estado
para uma primeira consulta
com o cirurgião. Após essa
avaliação e realização de exa-
mes , uma vez definida a in-
dicação cirúrgica, ela será
encaminhada para agenda-
mento do procedimento.  (Es-
pecial para O Hoje)

Hospital Estadual da Mulher realiza mutirão de consultas e exames-pós operatórios

As cirurgias eletivas
foram paralisadas em

2020 devido às
restrições da Covid-19;

Cerca de 16 mil pessoas
esperam por cirurgia

Ivone está aliviada por
conseguir fazer a
cirurgia para a retirada
de útero por conta da
endometriose

Goiás tem 897 mulheres na fila para
cirurgia ginecológica pelo SUS

Fotos: Arquivo pessoal 
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Com inauguração no mês
de maio, o Viaduto situado na
Segunda Radial passará por
reformulação. As mudanças
serão realizadas em todos os
viadutos da Capital. Uma das
medidas que serão tomadas
será a retirada das placas de
alumínio das estruturas. 

O motivo seria o incêndio
no viaduto localizado entre as
avenidas 85 e T-63, no setor
Bueno.  em 15 de julho. O in-
cêndio causou uma interdição
no trânsito das vias e atingiu
grande parte do viaduto. De
acordo com o coordenador da
Defesa Civil, Robledo Mendonça,
a estrutura não teve nenhum
risco de desabamento, já que a
concretagem não foi afetada.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura (Sein-
fra) informou que o viaduto

da Segunda Radial, no Setor
Pedro ludovico, é composto
por placas de ACM (Alumínio
Composto), assim como o Via-
duto João Alves de Queiroz,
que foi incendiado em julho.
Por esta razão e por determi-
nação do prefeito Rogério Cruz,
as placas serão retiradas.

A data para a retirada das
placas ainda não está marcada,
uma vez que as equipes estão
atuando no Viaduto João Alves
de Queiroz. Até o momento,
assim como no caso do Viaduto
João Alves de Queiroz, as pla-
cas estão sendo armazenadas
nas dependências da Seinfra.
A pasta reforça ainda que a
população pode sempre enca-
minhar reclamações e solici-
tações pelo aplicativo Prefei-
tura 24h. (Sabrina Vilela, es-
pecial para O Hoje)

Viaduto da segunda radial será reformulado
3 MESES

Paço deve retirar placas de alumínio da estrutura após incêndio no viaduto da T-63 com a 85
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Maria Paula Borges

Um levantamento realizado pela Confederação nacional
de Dirigentes lojistas (CnDl) e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pes-
quisas, aponta que 63% dos consumidores pretendem
comprar presentes no Dia dos Pais neste ano, mas que
37% desejam economizar no valor. O movimento causado
pelo feriado deve movimentar mais de R$ 24 bilhões no
comércio em todo o Brasil. 

De acordo com a pesquisa, 50% dos brasileiros desejam
comprar presentes melhores que no ano passado, enquanto
49% acreditam que os preços dos produtos estão mais altos.
Além disso, com o desejo de economizar, em uma fase de re-
cuperação econômica pós-pandemia, os consumidores vêm
pesquisando alternativas e formas de presentear em datas
especiais de forma que não impacte tanto no orçamento
mensal e não seja um problema. 

O sócio-fundador da plataforma XporY.com e especia-
lista em economia colaborativa, Rafael Barbosa, afirma
que as permutas multilaterais são uma alternativa que
pode ajudar no momento, uma vez que possibilita a
troca de mercadorias ou produtos sem envolvimento de
dinheiro. Segundo ele, a ferramenta “auxilia tanto os
consumidores que precisam economizar, quanto os em-
preendedores que precisam movimentar seus negócios
neste período de recuperação da economia”.

A plataforma oferece opções variadas, sendo possível
encontrar qualquer tipo de produto, com uma negociação
feita na base da troca, utilizando como base uma moeda
virtual de uso exclusivo da XporY.com. O day use, por
exemplo, é uma alternativa para descanso, em que é
ofertado um dia em uma pousada com almoço, piscinas
aquecidas, trilhas, passeio a cavalo, mini tirolesa e outras
atividades de lazer.

Outra alternativa para agradar uma pessoa especial no
dia dos pais é um voucher de buffet para o almoço, que
também pode ser adquirido pela plataforma. O voucher
oferece o buffet, sobremesa, café, licores de frutos do
cerrado e pinga de engenho. A plataforma também oferece
uma opção que nunca fica antiga: as lembranças persona-
lizadas, sendo possível encontrar canecas, squeezes, toalhas
de rosto, camisetas e agendas. 

Além disso, existe a opção de um buffet com uma
oferta de cachepô especial do feriado, contendo uma
barra de chocolate, uma garrafinha de achocolatado, 2
brownies, 1 pão de mel de pote, 1 pão de brioche, 1 mar-
garina e 1 geléia.  Os relógios também são uma alternativa
para presentear nesse Dia dos Pais, e na plataforma po-
dem ser encontrados modelos internacionais. Tanto o
cachepô especial quanto os relógios têm a opção de
serem enviados para o país inteiro.

A plataforma também oferece a área de cosméticos,
com produtos da Hinode disponíveis, desde desodo-
rantes até perfumes. 

Compras à vista
O Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 24 bilhões

na economia brasileira e a maioria dos consumidores
querem pagar à vista. Os dados mostram que a maioria
dos consumidores (78%) pretende pagar o presente à
vista: 29% por meio de PIX, 25% com dinheiro, e 24%
com cartão de débito.

O economista e professor da Estácio, Eduardo Amendola,
destaca que o pagamento à vista, principalmente utilizando
dinheiro ou PIX, costuma proporcionar grandes descontos
em relação ao pagamento parcelado.

“neste Dia dos Pais, a redução no preço pode chegar
a 15% em eletroeletrônicos, como notebooks e celulares,
e até 40% em perfumes e relógios, por exemplo. Então,
para aqueles que puderem pagar à vista será um grande
negócio”, argumenta.

As dicas valem especialmente para quem já está endivi-
dado. A pesquisa da CnDl e do SPC Brasil mostrou ainda
que 59% dos consumidores entrevistados, que têm contas
atrasadas e pretendem, mesmo assim, presentear no Dia
dos Pais, também estão com o nome sujo atualmente, ou
seja, estão com o nome apontado ou negativado nas listas
dos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de ser expressivo o número de movimentação
na economia por conta da data, a pesquisa aponta que o
consumidor está cauteloso para os gastos: 8 em cada 10
brasileiros (78%) pretendem pesquisar preços para econo-
mizar antes de fazer as compras.

“Pesquisar preços sempre foi a melhor estratégia dos con-
sumidores para conseguir barganhar e estimular a concorrência
entre os lojistas. nos dias atuais, diversas plataformas fazem
pesquisa de preço dos produtos e ainda podemos visualizar a
avaliação de usuários reais, afirma. (Especial para O Hoje)

Pesquisa diz que 69% das pessoas desejam presentear no feriado

Uma empresa de Goiânia
deverá pagar cerca de R$ 150
mil de indenização por danos
morais a 22 funcionários, que
foram obrigados a dançar a
música “Boquinha da garrafa”,
do grupo É o Tchan e “Conga
la Conga”, da cantora Gret-
chen, por não baterem metas
de vendas. A empresa ainda
pode recorrer a decisão.

O caso viralizou depois
que um vendedor tirou foto
de um aviso, que informava
os trabalhadores sobre a
“prenda”. O comunicado,
pendurado na porta da sala

de reunião da loja telefô-
nica ainda desejou: “Suces-
so a todos!”.

“Prezados colaborado-
res, quem não realizar im-
put de venda hoje terá que
pagar prenda na sala de
reunião. Prenda do dia:
imitar a Gretchen. O líder
do vendedor deverá acom-
panhá-lo”, dizia o texto.

Os 22 funcionários mo-
veram ações contra o co-
mércio, por meio dos  ad-
vogados Danielle Zago e
Alessandro Garibaldi no Tri-
bunal Regional do Trabalho

(TRT). Em 2021, quando saí-
ram as primeiras decisões,
a empresa recorreu.

no entanto, em maio des-
te ano, acórdãos de desem-
bargadores mantiveram as
sentenças. “Todo dia era
uma prenda diferente para
quem não batesse meta. Ti-
nha prenda de imitar ma-
caco, dançar na boquinha
da garrafa, pagar polichine-
lo. Da Gretchen era dançar
a música ‘Conga la Conga'”,
comentou a advogada. (Ana
Bárbara Quêtto, especial
para O Hoje)

Empresa deve pagar R$150 mil a
funcionários obrigados a dançar 

Plataforma oferece
presentes de Dia
dos Pais por meio
de permutas

tRÁPIDAS

Para CNJ, reconhecimentos pessoais
errôneos geram condenações injustas

Ao constatar que o reconhecimento pes-
soal errôneo é considerado uma das princi-
pais causas de prisões e condenações injustas
no Brasil, muitas vezes impedindo que as
pessoas que realmente praticaram o delito
sejam responsabilizadas, o Conselho nacio-
nal de Justiça (CnJ) vai apresentar uma
série de medidas, entre elas um anteprojeto
de lei com diretrizes para modificação do
Código de Processo Penal. A instituição de
regras baseadas em métodos da psicologia
do testemunho e de boas práticas podem
deixar o reconhecimento pessoal menos su-
jeito a falhas. levantamento da Defensoria
Pública do Rio de Janeiro identificou que
em 60% dos casos de reconhecimento foto-
gráfico equivocado a pessoa ficou presa,

em média, por nove meses. O grupo de tra-
balho do CnJ contabiliza que o número de
anos de aprisionamento cautelar pode ser
ainda maior. nos Estados Unidos, os casos
de prisões injustas por reconhecimentos
pessoais ou fotográficos equivocados são
responsáveis por cerca de 70% dos casos
de revisão das condenações, após exames
de DnA. Os motivos de um reconhecimento
pessoal errado podem estar em várias cau-
sas: estado de nervosismo da vítima no mo-
mento do crime; condições de iluminação
do local onde o crime foi praticado, tempo
de contato entre a vítima e o autor do delito
durante a ação criminosa, dentre outros fa-
tores que dificultam a captação exata e me-
morização da fisionomia do ofensor.

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

Jurídica

Intervalo intrajornada

A Terceira Turma do
Tribunal Superior do
Trabalho reconheceu o
direito adquirido de um
operador de produção
ao pagamento integral
(uma hora) do intervalo
intrajornada, que não
era usufruído na totali-
dade. Para o colegiado,

a alteração dada pela
Reforma Trabalhista
(lei 13.467/2017), que
passou a considerar de-
vido apenas o tempo su-
primido, não deverá in-
cidir no caso, pois o con-
trato de trabalho já es-
tava em curso quando
da edição da nova lei. 

Métodos contraceptivos

O Senado aprovou
um projeto que facilita
o acesso à contracepção.
O texto determina prazo
máximo de 30 dias para
disponibilização de mé-
todos contraceptivos, re-
duz a idade mínima
para esterilização vo-
luntária e permite que
esse procedimento seja
feito no período de par-
to. O Pl 1.941/2022, que
segue para sanção pre-
sidencial, também ex-

clui da legislação a ne-
cessidade de consenti-
mento expresso de am-
bos os cônjuges para a
esterilização. A propo-
sição modifica a lei do
Planejamento Familiar
(lei 9.263/1996) ao re-
duzir de 25 para 21 anos
a idade mínima, em ho-
mens e mulheres de ca-
pacidade civil plena,
para submeter-se a pro-
cedimento voluntário de
esterilização. 

2 Teratologia processual - Um juiz federal em São Paulo determinou que os advogados
de 65 réus de ação penal relacionada aos delitos de tráfico internacional de drogas e
organização criminosa revelem por escrito o que pretendem explorar nos depoimentos de
suas testemunhas, antes mesmo de a audiência sequer ser designada. (Especial para O Hoje)

O Supremo Tribunal Federal
(STF) fixou entendimento de
que os partidos políticos têm
autonomia para estabelecer a
duração dos mandatos de seus
dirigentes, mas devem assegurar
a alternância de poder por meio
de eleições periódicas, e inva-
lidou dispositivo da Lei dos Par-
tidos Políticos (Lei 9.096/1995)
que permitia o prazo de vigência
dos órgãos provisórios de agre-
miações de até oito anos.

STF fixa prazo 
para mandatos 
de dirigentes
partidários

STJ mantém condenação de 
Dallagnol a indenizar ex-presidente Lula 

A Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) manteve a condenação do
ex-procurador da República Deltan Dal-
lagnol a pagar indenização por danos mo-
rais de R$ 75 mil ao ex-presidente luiz
Inácio lula da Silva, em razão de entrevista
coletiva concedida em 2016, na qual utilizou
o programa de computador PowerPoint
para explicar denúncia apresentada contra
o líder do PT na Operação lava Jato. O acór-
dão daquele julgamento  citou o entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 1.027.633, segundo o qual as ações

de indenização decorrentes de conduta
praticada por agente público, quando no
exercício de suas funções regulares, devem
ser ajuizadas contra o Estado. Para a Quarta
Turma, porém, "nas situações em que o
dano causado ao particular é provocado
por conduta irregular do agente público,
compreendendo-se 'irregular' como con-
duta estranha ao rol das atribuições fun-
cionais, a ação indenizatória cujo objeto
seja a prática do abuso de direito que cul-
minou em dano pode ser ajuizada em face
do próprio agente".
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O núcleo de Apoio e Aten-
dimento aos Superendividados
(nAS) do Procon Goiás com-
pleta 1 ano nesta quinta-feira
(11/08), com a realização de
mais de 50 audiências de con-
ciliação entre consumidores e
credores. O índice de acordos
efetuados para o pagamento
de dívidas em atraso é de 60%.

“Convidamos o consumidor
a nos procurar para auxiliar
nesse processo de repactuação
de dívidas. Há descontos, no
caso de pagamento à vista, ou
extensão de prazo em até 5
anos, como prevê a lei do Su-
perendividamento (lei
14.181/2021)”, explica o coor-
denador do serviço, Antônio
Carlos Ribeiro. A carência para
o pagamento da primeira par-
cela é de seis meses.

Antônio afirma que o con-
sumidor já pode sair da au-
diência com o acordo forma-
lizado. Para o gestor, resolver
as pendências administrati-
vamente, sem acionar a Jus-

tiça, é uma vantagem para a
população. “Administrativa-
mente, o cidadão vai eliminar
diversas barreiras e entraves.
Se estiver com o nome sujo,
de imediato ele sairá daqui

com o termo de acordo em
mãos, com a solicitação da
baixa dessa restrição”. 

Atendimento
O consumidor em situação

de superendividamento deve
procurar a sede do Procon
Goiás (Rua 8, nº 242. Ed. Tor-
res, St. Central, Goiânia), onde
passará por uma triagem.
Após o atendimento inicial,

a equipe entrará em contato
com os credores para saber
se há interesse em fazer a
negociação para o agenda-
mento de uma audiência de
conciliação. É preciso apre-
sentar ao órgão os seguintes
documentos: Cópia da iden-
tidade e CPF; Cópia de com-
provante de residência;  Com-
provantes da renda indivi-
dual, complementar e fami-
liar; Comprovantes das des-
pesas; Demonstrativos das
dívidas.

O nAS não inclui no plano
de pagamento dívidas com
garantia real, de financia-
mentos imobiliários, contraí-
das por indenizações judi-
ciais, dívidas alimentícias, dí-
vidas fiscais, dívidas de con-
domínio, dívidas rurais e de
aluguel. É considerado supe-
rendividado o consumidor
que compromete mais de
75% da renda mensal com
dívidas. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Superendividados terão auxílio para quitar dívidas
PROCON GOIÁS

Consumidor deve procurar sede do Procon Goiás para agendamento de audiência de conciliação

Daniell Alves

Iniciativas de fruticultura
têm sido desenvolvidas por
todo o Estado e o cultivo de
uva é uma das apostas dos
produtores goianos. De acordo
com o levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrícola do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (lSPA/IBGE),
divulgado nesta quinta-feira
(11), a produção de uva em
Goiás deve alcançar 1.698 to-
neladas em 2022, ante o volu-
me de 1.496 toneladas do ano
passado - aumento de 13,5%.

O volume ainda é pequeno
se comparado a outros estados.
O Rio Grande do Sul, por exem-
plo, é o maior produtor nacio-
nal com 735 mil toneladas na
safra de 2022. Em segundo lu-
gar aparece Pernambuco, com
399 mil toneladas, seguido por

São Paulo (164 mil toneladas),
Bahia (61 mil toneladas) e Pa-
raná (56 mil toneladas). A pro-
dução goiana ocupa o 10º lugar
no ranking nacional.

"A produção goiana tem po-
tencial de mercado. Das mais
de 9 mil toneladas de uva co-
mercializadas na Ceasa no ano
passado, por exemplo, cerca
de 25% tem origem no Estado,
o que mostra que temos espaço
para crescer essa venda inter-
namente", analisa o secretário
de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Tiago
Mendonça. "Além disso, temos
iniciativas em curso que devem

contribuir para o incentivo à
produção no Estado."

O secretário refere-se a
dois projetos em andamento,
que têm participação do Go-
verno de Goiás. "Temos os es-
tudos que estão sendo desen-
volvidos, por meio da parceria
entre Seapa e Codevasf, para
implementação da Rota da
Fruticultura no nordeste Goia-
no, com o objetivo de poten-
cializar a produção no Estado.
Além disso, em junho, o Se-
brae lançou a Rota dos Piri-
neus Queijos e Vinhos, tendo
a Goiás Turismo como um dos
parceiros e que deve incenti-

var o turismo nas unidades
produtoras, como vinícolas e
parreirais. A uva é querida
pelos goianos e pode ser uma
boa aposta para nossos pro-
dutores", complementa.

A área destinada ao cultivo
da fruta é hoje de 93 hectares
e o rendimento médio no Es-
tado está em 18.258 quilos
por hectare. De acordo com a
Radiografia do Agro, em 2021,
os maiores produtores do Es-
tado foram Itaberaí, em pri-
meiro lugar, seguido por Pa-
raúna, São João da Paraúna,
Aragoiânia, Formosa, Pirenó-
polis e Cocalzinho de Goiás.

Outras produções
O levantamento Sistemá-

tico da Produção Agrícola do
IBGE traz ainda dados relativos
a outras produções de frutas
no Estado. Entre os destaques
aparecem a laranja, com 158,6
mil toneladas; a banana, com
193 mil toneladas; e o tomate,
com 993,9 mil toneladas.

Também foi divulgado o
11º levantamento da Produ-
ção de Grãos da Companhia
nacional de Abastecimento
(Conab). O estudo prevê pro-
dução de 27,8 milhões de to-
neladas de grãos, em Goiás,
na safra 2021/2022, com des-
taques para produtos como
soja (16 milhões de toneladas),
milho (9,9 milhões de tonela-
das), girassol (21,8 mil tonela-
das), sorgo (1,1 milhão de to-
neladas) e trigo (135 mil tone-
ladas).  (Especial para O Hoje)

Cultivo da fruta ganha espaço tanto para consumo in natura
quanto para a produção de vinhos. Estado ocupa a 10ª

posição no ranking nacional

Municípios de Itaberaí, Paraúna, São João da Paraúna, Aragoiânia e Formosa estão entre os maiores produtores de uva do Estado de Goiás

Produção de uva cresce
13,5% em Goiás na safra 2022
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Bombeiros voaram
para a França de toda a
Europa para combater um
incêndio florestal “mons-
tro” pelo terceiro dia, per-
to da região vinícola de
Bordeaux, nesta quinta-
feira (11), em meio a tem-
peraturas escaldantes que
não devem diminuir antes
do fim de semana.

Mais de mil bombeiros
apoiados por aviões ten-
tavam conter o incêndio
na região sudoeste de Gi-
ronde, que forçou milhares
de pessoas a deixarem suas
casas e queimou 6.800 hec-
tares de floresta.“É um
ogro, é um monstro“, disse
Gregory Allione, do corpo
de bombeiros francês
FnSPF, à rádio RTl.

O presidente francês,
Emmanuel Macron, afir-
mou que países europeus
estão ajudando a França.
Dois aviões-tanque gre-
gos estavam chegando ao
lado de duas aeronaves
suecas, 64 bombeiros da

Alemanha, 146 da Polô-
nia e mais da Áustria e
da Romênia, acrescentou
seu gabinete.

Incêndios florestais
eclodiram em toda a Eu-
ropa neste verão, à me-
dida que sucessivas on-
das de calor atingem o
continente, trazem tem-
peraturas recordes e re-
novam o foco nos riscos
das mudanças climáticas
para a indústria e os
meios de subsistência.

Mais de 57.200 hecta-
res foram incendiados
até agora na França este
ano, quase seis vezes a
média anual de 2006-
2021, mostram dados do
Sistema Europeu de In-
formações sobre Incên-
dios Florestais.

As autoridades fran-
cesas disseram que as
temperaturas na região
de Gironde chegariam a
40 graus Celsius nesta
quinta-feira e permane-
ceriam altas até sábado.

França luta contra
incêndio “monstro”
durante onda de 
calor na Europa

TERCEIRO DIA

Imagens de satélite de uma
empresa independente divul-
gadas nesta quinta-feira (11)
mostram a devastação em uma
base aérea militar russa na
Crimeia ocupada, atingida por
explosões na terça-feira.

A Ucrânia não assumiu ofi-
cialmente a autoria do ataque
– mas não negou. Já a Rússia
disse se tratar de um acidente.
Especialistas militares oci-
dentais, no entanto, acredi-
tam que a escala dos danos e
a aparente precisão do ataque
sugerem uma nova e pode-
rosa capacidade de Kiev, com
implicações potencialmente
importantes que poderiam
mudar o curso da guerra.

As fotos da empresa ame-
ricana Planet labs mostram
três crateras quase idênticas
na base aérea russa de Saki,
a cerca de 300 quilômetros
do batalhão militar ucraniano
mais próximo.

“Oficialmente, não estamos
confirmando ou negando nada.
Existem vários cenários para
o que pode ter acontecido, ten-
do em mente que houve vários
epicentros de explosões exa-

tamente ao mesmo tempo”,
disse o assessor presidencial
ucraniano Mykhailo Podolyak
à agência de notícias Reuters.

A base, na costa sudoeste
da Crimeia, sofreu graves danos
causados   por fogo. Carcaças
queimadas de pelo menos oito
aviões de guerra podem ser
vistas claramente nas imagens.

A Rússia negou que as aero-
naves tenham sido danificadas
e disse que as explosões foram
acidentais. A versão do Krem-
lin é que um acidente provo-
cou a explosão de artefatos
bélicos ali armazenados – uma
explicação que não fez sentido
para analistas militares, que
acreditam ter havido um ata-
que com mísseis ucranianos.

Moscou anexou a Crimeia
em 2014 e usa a península
como base para sua frota do
Mar negro e como principal
rota de abastecimento para
suas forças invasoras que ocu-
pam o sul da Ucrânia, onde
Kiev planeja uma contraofen-
siva nas próximas semanas.

As circunstâncias exatas
do ataque permanecem um
mistério. Algumas autorida-

des ucranianas foram citadas
sugerindo que pode ter havi-
do sabotagem por infiltrados.
Mas as crateras de impacto
quase idênticas e as explosões
simultâneas indicam que o
local foi atingido por uma sa-
raivada de armas capazes de
escapar das defesas russas.

A base está muito além do
alcance de foguetes avança-
dos que os países ocidentais
reconhecem oficialmente ter
enviado para a Ucrânia – mas
dentro do alcance das versões
mais poderosas pedidas por
Kiev. Além disso, a Ucrânia
também conta com mísseis
antinavio que, teoricamente,
poderiam ser usados   para
atingir alvos em terra.

O Instituto para o Estudo
da Guerra, sediado em Was-
hington, disse que as autori-
dades ucranianas estão enqua-
drando o ataque na Crimeia
como “o início da contraofen-
siva da Ucrânia no sul, suge-
rindo que os militares ucra-
nianos esperam intensos com-
bates em agosto e setembro
que podem decidir o resultado
da próxima fase da guerra”.

Para analistas, ataque sugere capacidade poderosa da Ucrânia,
com implicações que poderiam mudar o curso da guerra

Imagens de satélite
mostram destruição
de base militar russa

Explosões atingiram base de Saki, na Crimeia. Kiev não assume nem nega autoria, e Moscou alega acidente

Um homem supostamente
ligado a uma célula do Estado
Islâmico (ISIS) conhecida
como “os Beatles” foi acusado
de vários crimes de terroris-
mo pela Polícia Metropolita-
na de londres. Aine leslie
Davis, 38, foi detido no aero-
porto de luton na noite de
quarta-feira depois de chegar
ao Reino Unido em um voo
da Turquia. Ele foi levado
para uma delegacia de polícia
no sul de londres, disse o
Met em comunicado.

Davis compareceu nesta
quinta-feira (11) no Tribunal
de Magistrados de Westmins-
ter, em londres, onde foi
mantido sob custódia. Ele não
entrou com um apelo.

Um porta-voz da Divisão
de Crimes Especiais e Con-
tra-Terrorismo do Crown Pro-
secution Service disse que
“autorizou a Polícia Metro-
politana a acusar Aine leslie
Junior Davis por crimes de
terrorismo em 2014 e depois
de ser deportada para a In-
glaterra pelas autoridades

turcas”, segundo a PA Media.
O porta-voz acrescentou que
Davis foi acusado de crimes
de terrorismo e posse de arma
de fogo para fins relacionados
ao terrorismo.

Davis foi acusado de ter
feito parte da célula “Beatles”
em seu julgamento na Tur-
quia em 2017. O grupo, que
recebeu esse nome por causa
do sotaque inglês dos mem-
bros, alcançou notoriedade
por seus vídeos brutais de
decapitação de reféns.

Ele negou ser parte do ISIS
durante o julgamento. “Eu
não sou o ISIS. Fui para a
Síria porque havia opressão
no meu país”, disse Davis ao
tribunal em 2017.

O líder da célula, Moham-
med Emwazi, amplamente
conhecido como Jihadi John,
fazia esses vídeos, muitas ve-
zes entregando uma mensa-
gem aos líderes ocidentais,
antes de assassinar suas víti-
mas. Ele foi morto em um
ataque de drone em 2015.

Homem acusado de terrorismo e
ligação com o Estado Islâmico é preso

LONDRES

Van blindada chega ao Tribunal de Magistrados de Westminster

Árvores ficaram queimadas após incêndios na região de Gironde
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:   30/08/2022, às 11:00 hs / 2º Público Leilão:  31/08/2022, às 11:00 hs  

,  com es-
critório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado 
por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, 
o seguinte: Apartamento de nº 601 – Torre 02 – Gran Trhuinfo – empreendimento Torres Del Trhiunfo Residen-
cial, quadra 07, no loteamento denominado Bairro Alto da Glória, Goiânia/GO. com 173,30m² de área total, sendo 
116,41m² de área privativa e 56,89m² de área de uso comum proporcional e com a seguinte divisão interna: sala es-
tar/jantar, sacada, suíte 1, suíte 2, suíte 3, banho suíte 1 e 2, lavatório da suíte 1 e 2, suíte master, banho suíte mas-
ter, banho suíte 3, lavabo, banho serviço, área de serviço, cozinha. Box de nº 78 com15,60m² de área de 15,60m² de 
área total, sendo 12,50m² de área privativa e 3,10² de área de uso comum proporcional. Box de nº 79 com 15.60m² 
de área total, sendo 12,50m² de área privativa e 3,10m² de área de uso comum proporcional. Imóveis objetos das 
respectivas Matrículas de nº 77.822, nº 77.964 e nº 77.965 do Serviço de Registro de Imóveis da 4ª. Circunscrição 
de Goiânia/GO.  Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 
3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 

 
. O arrematante pagará à vista, o valor da ar-

rematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura 
e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será 
entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, 
nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: EURIDES DIVINO VAZ, brasileiro, empresário, casado, 
nascido em 15/07/1966, CPF: 355.073.061-68, RG: 2221551 SSP/GO, e SONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA VAZ, 
brasileira, economista, casada, nascida em 18/02/1963, CPF: 252.712.021-00, RG: 1504997 SSP/GO, casados 
entre si, sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Serra Dourada QD.98 LT.45, 
nº 353 apto 201 – Bairro Santa Genoveva, Goiânia/Go. CEP: 74.672.680, intimado(s) da data dos leilões pelo 

-

direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% 
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

Leilão Público nº 209/2022/104.0012-GO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de 
Terceiros, torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, 
lotes dados em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, 
joias, relógios, canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor 
emitidos na(s) Anhanguera (0012), 24 de Outubro (0013), Anápolis (0014), Itumbiara (0015), Serra 
Dourada(1340), Adilson Seabra (1394), Praça do Trabalhador (1550), Cora Coralina (1626), Apinajés 
(1842) e Goiânia (2079) vencidos há mais de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições 
para habilitação, valores, prazos e demais disposições regulamentares do qual é parte integrante 
o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 17/08/2022 a 02/09/2022, 
em horário bancário, na(s) a página da CAIXA na Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A 
exibição das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 30/08/2022 a 02/09/2022, no site da CAIXA 
na internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. As propostas são efetuadas nos 
terminais de autoatendimento localizados em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 02/09/2022, 
horário de funcionamento da agencias. A divulgação do resultado da Leilão será efetuada no 
dia 05/09/2022, em primeira chamada, e no(s) dia(s) 09/09/2022, para as demais convocações, 
nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da CAIXA na Internet, no 
endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção Resultados. São Paulo, 11 de agosto de 2022. 
A COMISSÃO.

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 225/2022/003.0015-GO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de 
Terceiros, torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, 
lotes dados em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, 
joias, relógios, canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor 
emitidos na(s) Itumbiara/GO vencidos há mais de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições 
para habilitação, valores, prazos e demais disposições regulamentares do qual é parte integrante 
o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 29/08/2022 a 15/09/2022, 
em horário bancário, na(s) a página da CAIXA na Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A 
exibição das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 12/09/2022 a 15/09/2022, no site da CAIXA 
na internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. As propostas são efetuadas nos 
terminais de autoatendimento localizados em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 15/09/2022, 
horário de funcionamento da agencias. A divulgação do resultado da Leilão será efetuada no 
dia 16/09/2022, em primeira chamada, e no(s) dia(s) 21/09/2022, para as demais convocações, 
nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da CAIXA na Internet, no 
endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção Resultados. São Paulo, 11 de agosto de 2022. 
A COMISSÃO.

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 226/2022/003.0566-GO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de Terceiros, 
torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, lotes dados 
em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, joias, relógios, 
canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor emitidos 
na(s) Rio Verde/GO vencidos há mais de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições para 
habilitação, valores, prazos e demais disposições regulamentares do qual é parte integrante o 
presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 29/08/2022 a 15/09/2022, 
em horário bancário, na(s) a página da CAIXA na Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A 
exibição das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 12/09/2022 a 15/09/2022, no site da CAIXA 
na internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. As propostas são efetuadas nos 
terminais de autoatendimento localizados em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 15/09/2022, 
horário de funcionamento da agencias. A divulgação do resultado da Leilão será efetuada no 
dia 16/09/2022, em primeira chamada, e no(s) dia(s) 21/09/2022, para as demais convocações, 
nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da CAIXA na Internet, no 
endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção Resultados. São Paulo, 11 de agosto de 2022. 
A COMISSÃO.

AVISO DE VENDA
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Elysia Cardoso 

Tido como um dos melhores intérpretes do
astro Michael Jackson, o artista Rodrigo Teaser se
apresenta nesta sexta-feira (12), em Goiânia, no
Mirage Circus. Dois meses após iniciar sua tem-
porada na Capital, o Mirage está em seus últimos
momentos na cidade. E para se despedir em grande
estilo, o espetáculo traz o Tributo ao Rei do Pop
que reúne um repertório com belas apresentações,
muitas emoções e lembranças para os fãs.

A mega produção conta com banda, bailarinos,
efeitos especiais e figurinos clássicos. Durante a
apresentação, grandes clássicos como ‘Billie Jean’,
‘Thriller’, ‘Beat it’, ‘Smooth Criminal’, ‘Black or
White’, entre outros, são interpretados ao vivo na
voz de Teaser. Em entrevista ao Essência, Rodrigo
traz detalhes sobre como é estar revivendo o
legado de um dos maiores artistas que já existiu. 

Ele começa afirmando que assim como na
turnê norte-americana, o tributo promete ser nos-
talgia pura. “Estou feliz demais em estar de volta
à Goiânia. É um lugar que me recebe sempre
com muito carinho. Viemos trazer o show com-
pleto, não vai ser menor do que o show que apre-
sentamos em nova Iorque, a diferença é que aqui
a gente adapta para o picadeiro. não estarei de
frente ao público, e sim envolto por ele. Vai ser
incrível, sei que aqui é um público que participa
do show, é um público quente”, diz Rodrigo. 

Teaser é dançarino, cantor e compositor, mas
foi imitando o ídolo que ele fez, recentemente,
uma turnê nos Estados Unidos. Questionado sobre
a receptividade do público no exterior ele afirma:
“Os fãs do Michael são iguais em qualquer lugar
do mundo”. Ele também revela que se sente
ansioso antes das apresentações, mas que em
todos os  lugares que esteve  a resposta sempre
foi positiva. “lá fora eu recebo um carinho imenso,
é um privilégio fazer o que faço”.

Ao longo de sua carreira. Teaser trabalhou com
lavelle Smith Jr, coreógrafo que atuou por anos
com o próprio Michael Jackson. Ele foi o responsável
por trazer para o show de Rodrigo o diretor musical
e uma ex-guitarrista do rei do pop.  “Eu assisti esses
caras a vida inteira ao lado do Michael, e de repente
me olhar no palco do lado deles é uma sensação de
sonho realizado. O que eles trazem para o show é
muito importante, eles pensam nos mínimos deta-
lhes, que fazem a diferença”, finaliza Rodrigo. 

Para o ator Marcos Frota, proprietário do Mi-
rage Circus, o Tributo ao Rei do Pop tem tudo a
ver com o picadeiro. “Quando vi o show dele, me
apaixonei pela performance dele, pelo o que ele
entrega, pela maneira na qual ele interage com o
circo. Então o convite para ele vir ao Mirage é a
coisa mais natural do mundo, pois aqui é o lugar
do ‘Faz de Conta’, da fantasia, dos sonhos é esse

mundo que o Michael propõe. Está imperdível”.
“A maior bilheteria de circo ocorreu aqui no

Mirage em Goiânia. Isso marca a cidade como
sendo a Capital nacional do Circo e contribui
muito com o nosso trabalho. Percebemos que es-
tamos no caminho certo. 

Mirage Circus
O Mirage Circus, do ator Marcos Frota, teve as

expectativas superadas e todas as metas atingidas.
Foram mais de cem espetáculos acompanhados
por aproximadamente 100 mil pessoas. “A maior
bilheteria de circo ocorreu aqui no Mirage em
Goiânia. Isso marca a cidade como sendo a Capital
nacional do Circo e contribui muito com o nosso
trabalho. Percebemos que estamos no caminho
certo, afirma Frota. 

Conhecido como o ‘Gigante Brasileiro’, o circo
trouxe para Goiânia uma estrutura com cerca de
800 toneladas de equipamentos, som, luz e o
enorme painel de lED compatíveis com os grandes
festivais de músicas no Brasil, além de uma praça
de alimentação bem recheada, ambiente acessível
e climatizado. (Especial para O Hoje)

SERVIÇO 
Quando: sexta-feira (12)
Horário: às 20h30
Local: Avenida Dep. Jamel Cecílio, n° 3.300 –
Jardim Goiás - Goiânia
Informações: www.miragecircus.com.br

Essência
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Mega produção
conta com banda,
bailarinos, efeitos

especiais e figurinos
clássicos

Revivendo
um 
legado

Rodrigo Teaser, in-
térprete de Michael
Jackson, faz sua úl-
tima apresentação
em Goiânia nesta
sexta-feira (12)
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chamas da Vida
Vilma diz para a pessoa

que descobriu quem ela é.
Vilma diz que é suelen. a pes-
soa faz silêncio. Vilma per-
gunta se o gato comeu a lín-
gua dela. a pessoa afaga um
gato e diz que não. Vilma diz
que o jogo acabou para sue-
len e pergunta como ela quer
morrer. Vilma desliga o tele-
fone. a pessoa afaga o gato,
mexe nas placas de fênix e
desliga a luz do quarto. ivo-
nete e suelen tomam caféda
manhã na pensão. 

Além da ilusão
isadora finge ser elisa, e

Matias confessa sua culpa no
crime contra a filha. davi co-
memora sua possível liberta-
ção. Violeta pede que salvador
dê um tempo para sua família.
leônidas repreende Heloísa
pela armação envolvendo Ma-
tias. Joaquim vê quando davi
foge de salvador. Violeta pede
perdão à augusta. Joaquim e
davi brigam. lavínia e Julinha
conseguem pegar o diário de
santa. Mariana descobre que
ganhou a loteria. 

cara e coragem
lou grita por ajuda e con-

segue sair do apartamento
de renan. rico estranha o
atraso de lou. enzo percebe
um clima entre olívia e alfredo
na padaria de Milton. rico
acredita que foi renan quem
prendeu lou em casa. Pat,
Moa e Ítalo não entregam a
fórmula para Jonathan. danilo
confessa a rebeca que possui
negócios ilícitos. Jonathan
pede anita em namoro. alfre-
do conta para Milton que se
separou de Pat. 

Poliana Moça
celeste conversa com tâ-

nia sobre sua ambição em
busca da mãe e recebe uma
resposta surpreendente. Po-
liana encontra éric no clube.
o jovem fala para Poliana
ter mais atitude sobre sua
liberdade com o pai e dis-
cursa também sua falta de
vontade em ir à escola. Gley-
ce dá sua decisão final para
Henrique sobre a festa de
casamento. Poliana tenta fa-
lar com o pai sobre éric, mas
otto está ocupado.

Pantanal
Muda e alcides pergun-

tam a Juma se eles podem
contar com ela para matar
tenório na tapera. Jove pede
a Filó para avisar a José leôn-
cio que a casa do rio de Ja-
neiro foi assaltada e que ele,
Mariana e irma se hospeda-
rão em um hotel. Muda conta
a alcides que Maria Bruaca
está na chalana. Marcelo pro-
põe a zuleica vender a casa
em que moravam. alcides
convida Maria Bruaca para
ir embora com ele.

RESUMO
t
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Ele ganhou 
o Brasil
O comediante Matheus Ceará
é um dos mais queridos da
cena nacional e chega em
Goiás no próximo mês

Lanna Oliveira

Como parte do circuito
das maiores apresentações
de Stand Up Comedy, Goiás
recebe mais um show hu-
morístico. Desta vez, o es-
petáculo fica por conta de
Matheus Ceará que garan-
te boas risadas ao público
goiano. Ele apresenta o
projeto ‘Vocês Pedem, Eu
Conto!’ em Anápolis, no
dia 24 de setembro, às
19h e no dia seguinte em
Goiânia, às 18h. O come-
diante, conhecido por in-
tegrar o elenco do pro-
grama a ‘Praça é nossa’,
traz para este show pia-
das com diversos temas
escolhidos pela plateia.

Em seu novo show de
comédia, o artista volta às
suas origens e traz ao palco
o personagem Matheus
Ceará com a vestimenta. O
novo show aborda temas
comuns à comédia e, claro,
‘Vocês Pedem, Eu Conto!’
não poderia ser diferente,
traz o público para dentro
do show, abrindo para a
plateia a possibilidade de
pedir suas piadas preferi-
das. Segundo ele em en-
trevista ao podcast ‘Tica-
racaticast’ é um show di-
nâmico e um bom momen-
to para o público fazer par-
te deste momento.

Os ingressos já estão à
venda pelo site ingresso-
digital.com, há variação de
valores de acordo com a
área escolhida e se é in-
teira ou meia entrada. Ain-
da é possível adquirir a
opção de ingresso social,
que garante desconto para
todos que levarem 1 kg de
alimento não perecível,
que deverá ser entregue
na portaria, no dia do
evento. Como parte de um
programa na TV aberta e
em rede nacional, Matheus
arrasta milhares de pes-
soas para seus shows ao
redor do Brasil, por isso
não fique e fora. 

Mais sobre 
Matheus Ceará

Matheus Martone nasceu
em Fortaleza, no Ceará e aos
oito anos de idade, mudou-
se para o interior de São Pau-
lo, daí o apelido de infância.
Já nessa época começou a
imitar os amigos e professo-
res da escola. Percebendo o
seu potencial para a carreira
artística, ele lançou, aos 14
anos, seu primeiro show de
piadas, ‘A Boca do Riso’. Como
tinha vergonha de subir ao
palco de cara limpa, adotou
a indumentária comum do
caipira nordestino, surgindo,
assim, o personagem Mat-
heus Ceará.

Com muito carisma e ta-
lento, através desse perso-
nagem do matuto do nor-
deste, Matheus venceu, em
2010, o quadro ‘Quem chega
lá’, do ‘Domingão do Faus-
tão’, onde foi também ho-
menageado no quadro ‘Ar-
quivo Confidencial’. Há al-
guns anos ele é um dos per-
sonagens mais queridos do
programa ‘A Praça é nossa’,
do SBT, onde é responsável
por alguns dos picos de au-
diência. ‘Socano a Bucha’
foi o primeiro show que o
fez rodar por todo o Brasil
em 2015, com sessões lota-
das e que também pode ser
assistido aqui em streaming.
Desde então, o sucesso
acompanha seu sobrenome.
(Especial para O Hoje)

Serviço
Matheus Ceará – ‘Vocês Pe-
dem, Eu Conto!’
Quando: 24 e 25 de setem-
bro
Onde: Av. Pinheiro Chagas,
nº 405-521, Setor Jundiaí -
Anápolis (Teatro São Fran-
cisco) e Av. Fued José Sebba,
nº 1184, Setor Jardim Goiás
– Goiânia (Teatro PUC Cam-
pus 5)
Horário: 19h e 18h
Ingressos: ingressodigital.com
Informações: @culturado-
riso, culturadoriso.com e
(62) 99311-9322

Humorista Matheus Ceará volta às suas origens em espetáculo

Ana Paula propõe uma discussão de temas relacionados à paranormalidade por meio da ciência

LIVRARIA
t

Ao propor
uma discussão de
temas relaciona-
dos à paranorma-
lidade, sensitivi-
dade ou mediu-
nidade por meio
da ciência, a mes-
tre em psicologia
e doutora em
Saúde Coletiva
Ana Paula Caval-
cantte busca de-
sassociar essas
experiências das
frequentes alega-
ções de insanida-
de ou fantasia.

O tema é peça
central do lança-
mento ‘O Caso de
Montserrat: estu-
do científico e re-
latos de expe-
riências espiri-
tuais’, narrativa
onde a autora
também assume o próprio
lugar de pessoa que vivencia
episódios mediúnicos desde
a infância.

A obra mescla os relatos
pessoais da psicóloga com
os estudos de pesquisadores
internacionais renomados
como Ian Stevenson, Jim Tuc-
ker, Carol Bowman, Roger
Woolger, Brian Weiss e He-
mendra Banerjee. A trama
apresenta episódios paranor-
mais com descrições deta-
lhadas e ilustrações.

Com estilo teórico-narra-
tivo, o título tangencia inú-
meros fenômenos provoca-
dos por forças desconheci-
das como premonição, cla-
rividência, experiências de
quase morte (EQM), lem-

branças de vidas passadas,
entre outros.

Crítica da visão monista
e materialista da ciência
atual, Ana Paula Cavalcantte
destaca que a sociedade re-
chaça experiências sensiti-
vas e favorece o silencia-
mento de pessoas que vi-
venciam eventos paranor-
mais. Ela reforça, porém,
que este cenário vem mu-
dando nas últimas décadas.

“Essa resistência relacio-
nada à temática tem perdido
lugar para um crescente in-
teresse da mídia e da acade-
mia nacional e internacional
pela relação entre saúde e
espiritualidade, pois há o en-
tendimento de que a aliança
indivíduo-espiritualidade é

positiva para
manter ou resta-
belecer a saúde.
Entretanto, a
ciência ainda tem
um longo cami-
nho a percorrer
rumo ao questio-
namento e flexi-
bilização da visão
materialista vi-
gente”, esclarece
a especialista.

‘O Caso de
Montserrat’ apre-
senta uma escrita
objetiva e belas
ilustrações dos re-
latos. Esta leitura
é indispensável
para quem deseja
conhecer o uni-
verso sensitivo pe-
las vias da ciência,
possibilitando o
entendimento da
perspectiva de um

indivíduo que vivencia os fe-
nômenos mediúnicos livre de
preconceitos ou estereótipos.

A autora
Ana Paula Cavalcantte nas-

ceu no Rio de Janeiro em 1965.
Possui titulação como doutora
em Saúde Coletiva, mestre em
Psicologia Clínica, psicóloga,
Gestalt-terapeuta e pedagoga.
Atua na área clínica da Psico-
logia e na docência do ensino
superior. É musicista desde
a infância e escritora. Atual-
mente, está se graduando em
Música pela UnB. Em 2022,
lançou o livro ‘O caso de
Montserrat: estudo científico
e relatos de experiências es-
pirituais’ pela Editora Appris.
(Especial para O Hoje)
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Mestre em psicologia Ana Paula Cavalcantte mescla relatos
pessoais e estudos científicos para discutir a falta de
compreensão sobre as experiências de pessoas sensitivas

Paranormalidade 
à luz da ciência



O longa-metragem ‘Marig-
hella’, dirigido por Wagner
Moura, foi o grande vencedor
do 21º Grande Prêmio do Ci-
nema Brasileiro. A solenidade
de premiação foi realizada
pela Academia Brasileira de
Cinema e Artes Audiovisuais
na noite de quarta-feira (10),
na Cidade das Artes Bibi Fer-
reira, no Rio de Janeiro.

‘Marighella’ recebeu oito
troféus Grande Otelo: melhor
longa-metragem ficção, me-
lhor primeira direção de lon-
ga-metragem, melhor ator,
melhor roteiro adaptado, me-
lhor direção de fotografia,
melhor som, melhor direção
de arte e melhor figurino.

O T=troféu Grande Otelo
de melhor atriz foi para Dira
Paes, no filme ‘Veneza’ e o
de melhor ator, para Seu Jor-
ge, em ‘Marighella’. Zezé Mot-
ta ganhou na categoria me-
lhor atriz coadjuvante, no
longo ‘Doutor Gama’, enquan-

to Rodrigo Santoro, com ‘7
Prisioneiros’ foi escolhido me-
lhor ator coadjuvante. Este
ano, o prêmio contou com
apoio da prefeitura carioca,
da Secretaria Municipal de
Governo e Integridade Públi-
ca (Segovi) e RioFilme.

Com direção de Batman Za-
vareze e roteiro de Bebeto
Abrantes, a cerimônia exibiu
imagens de produções que mar-
caram a história do audiovisual.
Foram anunciados 32 prêmios,

nas categorias: longa-metragem,
curta-metragem e séries brasi-
leiras, escolhidos pelo amplo
júri formado por profissionais
associados à Academia Brasi-
leira de Cinema.

Outra premiação foi a de
melhor filme pelo escolhido
pelo júri popular, que ficou
com ‘O Auto da Boa Mentira’,
de José Eduardo Belmonte,
que teve votação pelo site da
instituição. Mantendo a tradi-
ção, a abertura dos envelopes

ocorreu ao vivo. O prêmio de
melhor direção foi entregue
a Daniel Filho, pelo longa-me-
tragem ‘O Silêncio da Chuva’.

O 21º Grande Prêmio do
Cinema Brasileiro homena-
geou as mulheres produtoras
de cinema que têm sido, ao
longo da história, protago-
nistas na realização de filmes
dos mais diversos gêneros.
O evento celebrou também
os 60 anos do filme ‘O Paga-
dor de Promessas’, dirigido
por Anselmo Duarte (1920-
2009), e que é o único longa-
metragem brasileiro a con-
quistar a Palma de Ouro do
Festival de Cannes, em 1962.

A edição 2022 marcou o
retorno do prêmio ao Rio de
Janeiro, em solenidade pre-
sencial, depois de três edições
em São Paulo, sendo que as
duas últimas, em 2020 e 2021,
foram realizadas no formato
virtual, em razão da pande-
mia do novo Coronavírus.

Essência n 15

Festival sertanejo 
Goiânia recebe nesta sex-

ta-feira (12) o 1º Festival ser-
tanejo do Folks Pub. com a
presença de artistas, influen-
cers e personalidades, o even-
to homenageia os cantores
e compositores da região,
que é conhecida como a ‘ca-
pital do sertanejo’ no País.
o festival tem shows confir-
mados de Bruno Motta, letí-
cia Mendez, Jorge augusto e
raffael, amanda aranntes,
Gregório e rafael, Victor
Hugo e JP, Huerto e Murillo,
Victor reis, erik Goulart, cout-
to, thamara castro e Juliano
couto. quando: sexta-feira
(12). onde: al. dom emanuel
Gomes, nº 344, setor Marista
– Goiânia. Horário: 21h.

Documentário circense
nesta sexta-feira (12), a

catavento abre as portas
de sua sede para compar-
tilhar o seu mais novo tra-
balho que registra os dez
anos de estrada da com-
panhia circense.  trata-se
de um documentário em
que os fundadores Felipe
nicknig e Marina amorim,
equipe de trabalho da com-

panhia, alunos e ex-alunos
contam a história da cata-
vento. a exibição é às 20h
no setor Bela Vista, e a en-
trada é gratuita. quando:
sexta-feira (12). onde: rua
s4, setor Bela Vista – Goiâ-
nia. Horário: 20h.

espetáculo musical
o teatro Goiânia recebe,

nesta sexta-feira (12), uma
apresentação do cantor e
compositor carioca cícero.
o show está marcado para
às 21h, com abertura do
espaço às 20h. o repertório
é composto de novas can-
ções do seu álbum ‘cosmos’
e também de clássicos de

cícero. quando: sexta-feira
(12). onde: rua 23, nº 252,
setor central – Goiânia. Ho-
rário: 21h.

Show de comédia
o humorista e Padre, Pa-

trick Fernandes traz para
Goiânia o especial de comé-
dia ‘Fora da caixinha’. sucesso
na internet por levar mensa-
gens de fé com interatividade
e humor, o padre se apre-
senta no teatro Madre espe-
rança Garrido, às 19h desta
sexta-feira (12). os ingressos
estão disponíveis no site in-
gressodigital.com e na livra-
ria leitura do Goiânia shop-
ping. informações no insta-

gram @culturadoriso e (62)
99311-9322. quando: sexta-
feira (12). onde: av. contorno,
nº 241, setor central – Goiâ-
nia. Horário: 19h.

Sexta de rock
o cantor e compositor

diego Falk e a banda Banana
Bacon são as atrações do
lowbrow lab arte & Boteco,
nesta sexta-feira (12). os
shows têm início às 21h30 e
apresentam canções de no-
mes como queen, coldplay,
Maroon 5, Gorillaz, the
Weeknd, Black Pumas, Billie
eilish, Bob Marley, o rappa,
natiruts e muito mais. quan-
do: sexta-feira (12). onde:
rua 115, nº 1684, setor sul –
Goiânia. Horário: 21h30.

Pop nostálgico
o Bar cerrado cervejaria

preparou um fim de semana
para os pais e filhos que
amam rock’roll. nesta sexta-
feira (12), o clube retrô ga-
rante um rolê mais suave
com pop e rock bem nostál-
gico de uma boa balada ao
estilo dos anos 1990. quando:
sexta-feira (12). onde: av. t-
3, nº 2456, setor Bueno –
Goiânia. Horário: 22h.

O Teatro Goiânia recebe nesta sexta-feira (12) o cantor Cícero
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Rafa Kalimann dá deta-
lhes da relação com José
Loreto na TV 

rafa Kalimann falou pela
primeira vez sobre a relação
com José loreto durante en-
trevista no 'encontro'. os dois
assumiram o romance no ta-
pete vermelho do especial
caetano Veloso no último do-
mingo (7), quando deixaram
o show de mãos dadas. "estou
vermelha de vergonha! não
tem como fazer nada escon-
dida! (risos) estou feliz, meu
coração está feliz e leve. sou
intensa, uma eterna apaixo-
nada. esse momento está as-
sim, leve, gostoso. estamos
felizes com carreira, com vida
pessoal, com tudo!", afirmou
a influenciadora. (Patrícia
Dias, Purepeople) 

Após 'BBB', Lucas Bissoli
desiste da vida de influen-
ciador e expõe planos para
o futuro

lucas Bissoli, ex-partici-
pante do 'BBB22’, revelou
que pretende concluir a gra-
duação em medicina após
sua participação no progra-
ma da Globo."decidi voltar
para minha terra, ficar com

minha família, com meus
avós, meu pai e com minha
mãe para me reencontrar",
explicou o estudante. Bissoli
contou que pretende come-
çar a estudar filosofia e servir
na organização Médicos sem
Fronteiras, projeto que leva
profissionais para servir em
locais em situação de crise
humanitária. (Lara Nasci-
mento, Purepeople) 

Bruna Marquezine e Xolo
Maridueña são flagrados
juntos no Rio e web vai à
loucura

Bruna Marquezine e Xolo
Maridueña não cansam de fa-
zer a felicidade dos fãs do ca-
sal. os atores foram flagrados
fazendo um passeio por um
shopping no rio. as fotos au-
mentaram ainda mais os boa-
tos de um possível romance

entre os dois. que Xolo veio
ao Brasil, isso os fãs já sabiam.
Porém, alguns acreditavam
que o ator tinha voltado aos
estados unidos após o ani-
versário da atriz (quando ele
preparou uma surpresa es-
pecial à Bruna). com os novos
flagras, confirmou-se que Xolo
continua no país na compa-
nhia de Marquezine. (Natha-
lia Duarte, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Filha da autora Gloria Perez,
a atriz e dançarina Daniella Perez
completaria 52 anos nesta última
terça-feira (11); há 30, ela teve a
vida interrompida por Guilherme
de Pádua, que, três décadas de-
pois, decidiu pedir desculpas à
autora, e sua então esposa, Paula
Thomaz. Para marcar a data, a
autora compartilhou um vídeo
com imagens em diversas fases e
publicou, também, um texto emo-
cionante sobre o impacto da série
‘Pacto Brutal’, uma das mais co-
mentadas das últimas semanas.
(Matheus Queiroz, Purepeople)

Gloria Perez celebra aniversário de 52 anos  
de Daniella Perez com texto emocionante 

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia favorece o trabalho em
equipe e a capacidade de organi-
zar e liderar as pessoas: sua mente
está ágil e afiada, mas pode estar
um pouco fechada a ideias novas.
não se limite e não seja teimoso.
Mantenha-se calmo, pois assim
você vai ser mais flexível.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia favorece sua capacidade
estratégica: é importante refletir
antes de agir e decidir os seus
próximos passos. tome cuidado
com a frieza emocional, senão
você acaba sendo grosseiro com
as pessoas, magoando alguém. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia traz coragem para avan-
çar e seguir em frente, então
tome decisões sem medo. além
disso, tome cuidado com o de-
safio da falta de foco ou da in-
decisão, que fará você se desviar
dos seus verdadeiros objetivos. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer o desafio
do desapego: é importante sol-
tar e ver as coisas a partir de
uma visão mais leve e real. evite
as mágoas para não impor es-
tagnação à sua vida. Faça esco-
lhas conscientes. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode trazer alguma re-
cuperação: algo pode ser retoma-
do ou reconquistado, como seu
ânimo, sua saúde, uma relação
ou um projeto. seja o que for,
fará bem para a sua autoestima. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje é um dia no qual sua
força de decisão precisa imperar,
pois existe muita ação e cora-
gem. tome cuidado para não
atropelar as pessoas. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia promete algo novo,
portanto mudanças podem sur-
gir para você a partir de uma
decisão pessoal. Você está po-
pular, então evite excessos, dra-
mas e impulsos. Hoje o dia pode
te fazer amadurecer em algum
nível da sua consciência. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia pode trazer brigas,
portanto evite rivalidades e com-
petições. Mantenha sua capaci-
dade de ser generoso e amoroso,
principalmente no ambiente do-
méstico e familiar.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pede acolhimento,
compreensão sobre si mesmo e
dos outros. suas emoções estão
potencializadas, portanto você
consegue ser mais protetor das
pessoas. isso pode trazer tam-
bém mais criatividade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia traz novidades. Boas
oportunidades de negócios che-
gam. Você pode fazer boas tro-
cas, além de escambos, vendas,
compras etc. o dia tende a ser
agitado e animado. use mais
sua comunicação.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

a lua cheia, que ocorre no
seu signo, pede inovação. use
bem sua criatividade e sua po-
pularidade, que podem estar
grandes, então as pessoas te
procurarão mais, e não apenas
amigos, pois você vai atrair mais
facilmente as pessoas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia é de realização. Pode
ser meio caótico e intenso, mas
sem dúvidas você vai conseguir
se manter focado para fazer o
que é realmente necessário. sua
criatividade está grande, mas sai-
ba se reinventar para resolver
problemas antigos. apenas tome
cuidado com exageros e ilusões. 

A edição de 2022 marcou o retorno do prêmio ao Rio de Janeiro 

Vencedores do 21° Grande
Prêmio do Cinema Brasileiro
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Chico Canella
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Lanna Oliveira

Com apenas três anos de carreira,
a dupla Fabrício & Henrique parte
para o segundo registro audiovisual.
Desta vez, gravado na Azzure Club,
na última quarta-feira (10), o trabalho
contou com participações especiais
de Humberto & Ronaldo, Carlos &
Jader, luiza, Cleiton, John Amplifi-
cado, Bonde do Maluco e a banda
goiana de pagode, Kamisa 10. Aberto
ao público, o evento ganhou um
clima especial com o calor da plateia.
Animados eles cantaram, interagiram
e se mostraram empolgados com o
que está por vir.

Dedicado as mulheres, o próximo
DVD dos cantores Fabrício & Henri-
que ainda não tem previsão de lan-
çamento, mas posso adiantar que as
músicas vão conquistar o público.
Em entrevista ao Essência, eles ga-
rantem que elas perceberão em cada
letra que saíram em defesa dos seus
direitos. “Podem ter certeza que nós

preparamos um DVD pra vocês mu-
lheres, em defesa de vocês. Vocês
vão perceber que todas as letras fo-
ram escolhidas a dedo”, revela Fa-
brício. E elas foram as estrelas da
noite, envolvidas e participativas.

Os cantores Fabrício & Henrique
iniciaram oficialmente a carreira
como dupla no ano de 2019. Com
apenas três anos de carreira, suas
músicas já somam, hoje, mais de 6,5
milhões de visualizações no YouTube,
além de ultrapassar o número de 24
mil ouvintes mensais no Spotify. O
primeiro DVD dos sertanejos, intitu-
lado por ‘Relógio da Saudade’, também
foi gravado em Goiânia, em evento
que contou com a participação espe-
cial do padrinho da dupla e amigo de
longa data, Marrone, e, ainda, com

dicas do cantor leonardo.
O novo projeto também contou

com participações de tirar o fôlego.
Humberto & Ronaldo, Carlos & Jader,
luiza, Cleiton, John Amplificado, Bon-
de do Maluco e a banda goiana de
pagode, Kamisa 10 agregaram na es-
colha do repertório. Escolha estas que
resultaram em dez pot-pourris e dez
músicas inéditas. Segundo a cantora
luiza, a música escolhida para apre-
sentar em parceria com a dupla, ape-
sar de ser difícil, é muito boa e pro-
mete ser hit. “Estou muito feliz em
participar com os meninos, gosto de-
mais dele. É muito bom participar de
música boa”, acrescenta a cantora.

O cantor John Amplificado também
compartilha da felicidade de luiza e
diz estar feliz com o convite. Já o

grupo goiano de pagode Kamisa 10
revela acreditar na música que gra-
varam com a dupla. “Ficamos sur-
presos com a receptividade do público
e como eles aprenderam rápido a le-
tra. Podem ter certeza que a música
é boa, de primeira qualidade”, adianta
os artistas. Ainda passaram pelo palco
da Azzure a dupla Humberto e Ro-
naldo, que conseguiram levantar o
público e apresentar uma música que
também conquistou a galera.

A dupla finaliza a entrevista, pou-
co antes de subir ao palco da grava-
ção do seu segundo trabalho audio-
visual, dizendo que em menos de
duas semanas já estará em todas as
plataformas digitais o próximo single.
A música ‘Blefe’, gravada com o can-
tor baiano Tayrone, chega com um
clipe que segundo os cantores será
um sucesso. “O processo de mixagem
e produção do DVD é um pouco de-
morado, mas os fãs podem conferir
daqui uns dias o clipe da música
com o Tayrone”, conta Henrique.

O novo projeto da dupla entrega
uma proposta de junção de vários
feats e um mix de grandes sucessos
que marcaram a história da música
sertaneja. “Estamos muito felizes em
poder estar em Goiânia, mais uma
vez, para lançar esse projeto lindo,
com muita música boa e participações
especiais”, compartilha Fabrício.
“Tudo está sendo feito com muito ca-
rinho. A música é algo presente em
nossas veias, em nossa essência. E é
isso que queremos transmitir ao pú-
blico. Será um grande dia”, salienta
Henrique. (Especial para O Hoje)

Com apenas três anos
de carreira, a dupla
Fabrício & Henrique
parte para o segundo
registro audiovisual
que conta com
músicas inéditas e
pot-pourris

O novo projeto contou com participações de Humberto & Ronaldo, Carlos 
& Jader, Luiza, Cleiton, John Amplificado, Bonde do Maluco e Kamisa 10

Feats e um mix de sucessos

eSTReiAS

A Fera (Beast, 2022, eua). duração:
1h33min. direção: Baltasar Kormákur.
elenco: idris elba, sharlto copley, leah
Jeffries. Gênero: suspense, drama. dr.
nate daniels é um homem que perdeu
a mulher recentemente. Para viver o
luto, ele decide retornar à África do
sul, local onde conheceu sua falecida
esposa, para passar férias há muito
planejadas com suas duas filhas em
uma reserva natural administrada
pelo velho amigo da família Martin
Battles, um biólogo da vida selvagem.
cinemark Flamboyant: 15h30, 16h40,
19h10, 21h30. cinemark Passeio das
Águas: 18h20, 18h55, 20h40, 21h15.
Kinoplex Goiânia: 17h05, 19h10,
21h15. cineflix aparecida: 14h40,
15h20, 16h50, 19h10, 21h20. cineflix
Butiti: 17h30, 19h20, 21h20.

Papai é Pop (Papai é Pop, 2022, Bra-
sil). duração: 1h48min. direção: caíto
ortiz. elenco: lázaro ramos, Paolla
oliveira, elisa lucinda. Gênero: co-
média dramática. tom vê sua vida
mudar completamente ao se tornar
pai. aos poucos, junto com a esposa
elisa, ele vai aprendendo o significado
da paternidade e se vê tomado por
um amor completamente diferente
depois do nascimento de suas filhas.
cinemark Flamboyant: 15h30, 17h10,
18h10, 20h50. cinemark Passeio das
Águas: 13h, 14h20, 15h40, 15h50,
18h15, 18h30, 20h50, 21h10. Kinoplex
Goiânia: 14h, 18h20. cineflix apare-
cida: 14h50, 17h10, 19h30. cineflix
Butiti: 16h50, 19h.

Gêmeo Maligno (the twin, 2022,
Finlândia). duração: 1h48min. dire-
ção: taneli Mustonen. elenco: teresa
Palmer, Barbara Marten. Gênero:
terror. após um trágico acidente que
matou seu filho, rachel e anthony
decidem se mudar e se concentrar
em seu filho gêmeo sobrevivente,
elliot. o que começa como um tempo
de cura e isolamento no campo es-
candinavo se transforma em uma
batalha desesperada pela alma de
seu filho, quando uma entidade que
afirma ser seu irmão gêmeo morto
assume elliot. cinemark Flamboyant:
19h30, 22h10. cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h40, 17h, 21h45,
22h05. cineflix aparecida: 15h10,
19h40. cineflix Butiti: 17h30, 21h30.

X: A Marca da Morte (X, 2022, eua).
duração: 1h46min. direção: ti West.
elenco: Mia Goth, Jenna ortega, Brit-

tany snow. Gênero: terror, suspense.
em 1979, Maxine, uma atriz pornô,
Wayne seu namorado e produtor e
mais um grupo de atores e pessoas
vão para o texas em uma fazenda,
propriedade de Howard e Pearl, um
casal idoso, para gravar o novo filme
pornográfico. quando o grupo chega
na propriedade, são recebidos pelo
casal - que apresenta estranhas ca-
racterísticas. cinemark Passeio das
Águas: 17h40, 20h10. cineflix apa-
recida: 17h30, 22h. cineflix Butiti:
15h25, 19h30, 21h35.

O Lendário Cão Guerreiro (Paws of
Fury: the legend of Hank, 2022, eua).
duração: 1h43min. direção: rob Min-
koff, Mark Koetsier. elenco: samuel
l. Jackson, Michael cera, Mel Brooks.
Gênero: animação, comédia, família.
o perverso vilão felino ika chu e seu
capanga ohga se preparam para pôr
um plano terrível em prática que pode
acabar com a cidade de Kakamucho.
a tarefa de combater esse perigo é
tomada por Hank, um cachorro que
sonha em ser um grande samurai.
cinemark Flamboyant: 13h. cinemark
Passeio das Águas: 13h05.

eM cARTAz

Trem-Bala (Bullet train, 2022, eua).
duração: 2h07min. direção: david
leitch. elenco: Brad Pitt, sandra Bul-
lock, Joey King, aaron taylor-Johnson.
Gênero: ação, suspense. ladybug é
um assassino azarado, determinado
a fazer seu trabalho pacificamente
depois de muitas missões saírem dos
trilhos. cinemark Flamboyant: 15h30,
18h20, 21h10. cinemark Passeio das

Águas: 13h20, 16h10, 19h, 21h50. Ki-
noplex Goiânia: 16h20, 18h55, 21h30.
cineflix Butiti: 16h40, 19h10.

O Palestrante (o Palestrante, 2022,
Brasil). duração: 1h44min. direção:
Marcelo antunez. elenco: Fábio Por-
chat, dani calabresa, letícia lima.
Gênero: comédia. Guilherme, um
contador sem perspectivas que acaba
de ser demitido e abandonado pela
noiva, viaja para o rio de Janeiro e é
confundido com um famoso pales-
trante motivacional. cinemark Flam-
boyant: 21h20. cineflix Butiti: 21h15.

DC Liga dos Superpets (dc league
of super-Pets, 2022, eua). duração:
1h46min. direção: Jared stern. elenco:
Marcelo Garcia, dwayne Johnson, duda
espinoza. Gênero: animação, fantasia,
aventura, família. dc super Pets acom-
panha Krypto o supercão e superman,
amigos inseparáveis, compartilhando
os mesmos superpoderes e lutando
contra o crime em Metrópolis lado a
lado. cinemark Flamboyant: 13h,
14h40. cinemark Passeio das Águas:
13h50, 16h10, 16h45. Kinoplex Goiânia:
14h, 16h. cineflix aparecida: 14h45,
17h05. cineflix Butiti: 17h10.

O Telefone Preto (the Black Phone,
2022, eua). duração: 1h43min. di-
reção: scott derrickson. elenco: Ma-
son thames, Madeleine McGraw, et-
han Hawke. Gênero: terror, suspense.
em 1978, uma série de sequestros
estão acontecendo na cidade de den-
ver. ethan Hawke interpreta o "Grab-
bler", um serial killer que tem seu
alvo crianças do bairro. cinemark
Passeio das Águas: 19h15, 19h35.

Kinoplex Goiânia: 21h. cineflix apa-
recida: 21h50. cineflix Butiti: 21h40.

Elvis (elvis, 2022, eua). duração:
2h39min. direção: Baz luhrmann.
elenco: austin Butler, tom Hanks,
olivia deJonge. Gênero: Biografia,
musical. a cinebiografia de elvis Pres-
ley acompanhará décadas da vida
do artista e sua ascensão à fama, a
partir do relacionamento do cantor
com seu controlador empresário ‘co-
lonel’ tom Parker. cinemark Flam-
boyant: 14h20, 17h45, 20h10. Kino-
plex Goiânia: 14h10, 17h20, 20h30. 

Minions 2: A Origem de Gru (Minions:
the rise of Gru, 2022, eua). duração:
1h28min. direção: Kyle Balda, Brad
ableson. elenco: leandro Hassum,
steve carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família. na
década de 1970, Gru está crescendo
no subúrbio. Fã de um grupo de su-
pervilões conhecido como Vicious 6,
Gru traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se juntar a
eles. cinemark Flamboyant: 13h, 14h,
15h10, 17h20, 18h. cinemark Passeio
das Águas: 14h, 14h15, 16h10, 16h30,
18h40, 19h15. Kinoplex Goiânia: 15h,
17h, 19h. cineflix aparecida: 15h, 16h,
17h. cineflix Butiti: 15h40, 19h40.

Thor: Amor e Trovão (thor: love
and thunder, 2022, eua). duração:
1h59min. direção: taika Waititi. elen-
co: chris Hemsworth, natalie Port-
man, christian Bale. Gênero: aventura,
ação, ficção científica. o longa, além
de representar os acontecimentos
de thor: ragnarok, promove a volta
de Jane Foster, que se transforma na
versão feminina de thor. cinemark
Flamboyant: 13h20, 16h10, 19h,
21h50. cinemark Passeio das Águas:
15h50, 16h, 18h35, 18h45, 21h30. Ki-
noplex Goiânia: 16h15, 18h50, 21h20.
cineflix aparecida: 19h, 21h30. cineflix
Butiti: 16h30, 18h50, 21h10.

Top Gun: Maverick (top Gun: Mave-
rick, 2022, eua). duração: 2h11min.
direção: Joseph Kosinski. elenco: tom
cruise, Miles teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete ‘Maverick’
Mitchell, um piloto à moda antiga da
Marinha que nesta nova aventura pre-
cisa provar que o fator humano ainda
é fundamental no mundo contempo-
râneo das guerras tecnológicas. ci-
nemark Flamboyant: 19h50. cinemark
Passeio das Águas: 20h50, 21h45. Ki-
noplex Goiânia: 14h20, 20h40.
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No filme ‘Papai é Pop’, Tom vê sua vida mudar completamente ao se tornar pai



Ana Bárbara Quêtto

O Índice de Variação de
Aluguéis Residenciais (Ivar),
divulgado pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas
(Ibre/FVG) nesta terça-feira
(9), subiu 1,05% em julho. Em
relação ao mês anterior, a
taxa havia apresentado uma
queda de 0,31%.

O acumulado em 12 meses
do indicador passou de 8,05%
em junho para 8,65% em ju-
lho. Entre as cidades pesqui-
sadas, o maior reajuste ocor-
reu em Belo Horizonte, com
uma elevação de 2,49%, após
apresentar a maior queda em
junho, de -4,12.

no entanto, todas as cida-
des tiveram um aumento na
passagem mensal. Em Porto
Alegre, os alugueis residen-
ciais ficaram 1,07% mais caros,
em São Paulo o aumento foi
de 0,82% e no Rio de Janeiro
o Ivar subiu 0,39%.

Em Belo Horizonte, na
comparação anual, houve uma
aceleração do Ivar de 7,89%
para 9,71%. Já em São Paulo,
de 8,23% para 8,99%; em Porto
Alegro de 6,29% para 6,31%;
e no Rio de Janeiro o indicador
passou de 10,43% para 10,41%,
sendo a maior taxa interanual
pesquisada. 

Para o especialista do Da-

taZap+, Pedro Tenório, com o
salto nos juros, os donos dos
apartamentos e casas ficam
mais tentados a repassar o au-
mento para seus inquilinos. 

“O valor dos aluguéis vem
subindo desde outubro do ano
passado e acelerou neste ano
com o avanço da vacinação, o
mercado de trabalho respon-
dendo positivamente. Tudo isso
possibilita que os proprietários
repassem preços para inquili-
nos”, disse.

Aluguéis em Goiânia
Outro levantamento, reali-

zado pela Fundação Instituto

de Pesquisas Econômicas (Fipe)
e pelo Zap +, aponta que Goiâ-
nia é a capital brasileira com
maior alta no reajuste do alu-
guel desde janeiro deste ano.

A pesquisa ainda informa
que Jardim Goiás é o bairro
com o maior valor mediano
de aluguel. na segunda e ter-
ceira colocações aparecem,
respectivamente, os Setores
Marista (R$ 40,50/m²) e Bueno
(R$ 26,80/m²), seguidos pelos
bairros Bela Vista, Pedro lu-
dovico e Jardim Esmeralda
(R$ 22,60/m²).

Já o setor Jardim América
apresenta o menor valor médio,

de R$ 18,1/m². Com um aumen-
to de 19,55%, a capital goiana
lidera o ranking, seguida por
Florianópolis com 18,6%. Já Sal-
vador, encontra-se em terceiro
lugar, com 15,26%. 

Índice Geral de Preços
O principal índice utilizado

no reajuste de aluguéis é o
Índice Geral de Preços (IGP-
M). Em julho de 2022, o IGP-
M registrou uma variação de
0,21% e um acúmulo de
10,08% nos últimos 12 meses.

Porém, para o site Quin-
toAndar, a volatilidade do ín-
dice ocasionou na populari-
dade do Índice nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a variação
de preços do custo de vida de
famílias que possuem de um
a 40 salários mínimos por mês.
Em comparação ao parâmetro
geral, o IPCA registrou uma
deflação de 0,68% em julho
deste ano e, nos últimos 12
meses, acumulou 10,07%. 

Segundo o economista Au-
rélio Troncoso, a alta da tabela
geral se dá pela influência do
dólar no índice. “Quando você
pega a cesta de mercadoria
que compõe o IGP-M tem as
commodities, as matérias pri-
mas e material de construção.
Quase todos os produtos im-
portados que chegam aqui no
Brasil e as matérias primas
que entram estão diretamente
ligados ao dólar, fazendo com

que o IGP-M suba. Se o dólar
está em baixa, o IGP-M acaba
caindo”, afirma.

“Esse aumento do IGP-M
faz com que as pessoas, na
hora de ajustar o aluguel, pe-
guem o índice. Infelizmente,
ele está ligado principalmente
ao dólar, fazendo com que o
valor do aluguel fique mais
alto e impacte diretamente
em tudo. Portanto, todos os
contratos indexados ao índice
vão utilizá-lo”, explica. 

Como calcular?
Um aluguel de R$ 1,5 mil,

por exemplo, com o venci-
mento em agosto de 2022,
deve passar pelo reajuste, que
tem como base o índice de
20,08% do IGP-M de julho.
Para modificar, é preciso mul-
tiplicar o seu valor, que, neste
caso, é R$ 1,5 mil, por 1,1008. 

Dessa forma, o resultado de
R$ 1.651,20 passará a ser o va-
lor que irá vigorar mensalmen-
te até o próximo reajuste, que
ocorrerá daqui a 12 meses. 

De acordo com o econo-
mista, a alternativa mais viá-
vel para contornar a situação
é: negociar com o locatário,
pedindo uma redução ou au-
mento mínimo da quantia
mensal. “Aqui no Brasil é com-
plicado quando você reduz
alguma coisa, já que natural-
mente prejudica outra”, con-
cluiu o economista. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

No Rio de Janeiro,
o indicador passou
de 10,43% para
10,41%, sendo a
maior taxa intera-
nual pesquisada 

Inflação dos aluguéis residenciais
sobe 1,05% em julho, diz FGV

Acumulado de 12 meses
ficou em 8,65%
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