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Desemprego
continua em
queda e chega
a 9,1% no
2º trimestre

A taxa de desocupação caiu para 9,1% no trimestre encerrado em julho, o que representa uma queda de 1,4 ponto
percentual na comparação com o trimestre terminado
em abril de 2022. O índice registrado se igualou ao menor
da série histórica desde dezembro de 2015. Os dados são
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, divulgada na quarta-feira (31) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Economia 4

Melhora no mercado
esconde distorções
persistentes

Econômica 4

Após bloqueio,
Câmara quer volta
das transmissões

Política 6

Telemarketing
abusivo passa
a ser proibido

Sinfônica está
sem reajuste há
mais de 10 anos
Um membro da orquestra relata
que o problema já foi questionado
à Prefeitura de Goiânia, mas ainda não houve acordo. Cidades 10

Arquivo Pessoal

Médica Camila de Ávila Alves Pereira foi diagnosticada com leucemia linfocítica aguda

Goiás tem 12 pacientes na ﬁla da doação de medula
Em Goiás, mais de 232 mil pessoas são cadastradas como doadoras de medula
óssea. De acordo com os dados do Redome, atualmente 12 pacientes aguardam na fila de espera por um transplante de medula no nosso Estado. Cidades 9

MarcelO MartiNi

Sustentabilidade: como
reduzir danos ambientais
OSvalDO luiz Silva

Liminar concedida ao MPGO proíbe em Goiás a prática do telemarketing abusivo por parte das operadoras de telefonia. Cidades 11

Nem brigar,
nem omitir
Opinião 3

Pesquisas mostram que 12% do eleitorado goiano se diz de esquerda.
Contudo, pesquisas de intenção de votos têm revelado que essa parcela
de eleitores não tem escolhido candidatos de esquerda. Os concorrentes
ao governo e Senado não têm conseguido se sobressair nos levantamento
e, nem mesmo se somados juntos, alcançam 12% da preferência. Política 5

2,23 milhões de goianos estão
endividados. Serasa aponta que,
em média, cada goiano deve
cerca de R$ 4,3 mil. Negócios 17

no 2º turno?

Em um eventual segundo turno
na disputa ao governo entre Caiado e Mendanha, para que lado
vai a base marconista? Política 2

Orçamento
prevê Auxílio
Brasil de R$ 405

LeiA nAs CoLunAs

t

Xadrez: Ataques ao movimen-

to ‘Roma’ favorecem Gustavo
Mendanha nas eleições

Política 2

O Projeto de Lei Orçamentária
Anual de 2023, apresentado pelo
Ministério da Economia, prevê
o pagamento de R$ 405 mensais
pelo Auxílio Brasil para 21,6
milhões de famílias. Política 6

Esplanada: Altos índices de

eleitores indecisos chamaram
atenção dos staﬀs presidenciais
Política 6

Vila classificado
à semifinal
do Aspirantes

Jurídica: Ausência de conﬁssão

não impede acordo de não persecução penal, decide STF
Cidades 10

Cidades 10

Empresas têm a
oportunidade de
quitar as dívidas

Candidatos de esquerda ao governo Qual a posição de
enfrentam baixa adesão do eleitor Marconi Perillo

Alan Deyvid/Atlético-GO

Crianças marcham
com réplicas de fuzis
em escola goiana

OHOJE.COM

Atlético recebe
o São Paulo no
Serra Dourada
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Abrindo o duelo pela semifinal da
Sul-Americana, as equipes se enfrentam na estreia do técnico Eduardo Baptista pelo Dragão. Esportes 8

O Tigre venceu o jogo de volta
das quartas-de-final diante do
Grêmio, em Eldorado do Sul
(RS), pelo placar de 4 a 2.
Esportes 7

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

‘

Xadrez

Wilson Silvestre |

Ataques ao movimento
‘Roma’ favorecem Mendanha
Candidatos do PCB e PL estão aptos a continuar na disputa

Helga e Vitor Hugo
têm os registros
aprovados no TSE
O professor Reinaldo Pantaleão (UP) foi o primeiro
candidato a ter o registro deferido pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Depois dele, a professora helga (PCB) e o
deputado federal Major vitor hugo (PL) também receberam o ‘ok’ da justiça. vale lembrar, Pantaleão declarou
R$ 22 mil ao Divulga Contas, do TSE. Já a professora
helga R$ 188.181. Major vitor hugo, terceiro lugar nas
pesquisas, informou R$ 1.490.114,99.
Ainda aguardam julgamento: Cíntia Dias (PSOL), R$
561 mil; Edigar Diniz (Novo), R$ 1.037.782,71; Gustavo
Mendanha (Patriota), R$ 946.133,99; Ronaldo Caiado
(União Brasil), R$ 24.874.436,19; vinícius Paixão (PCO),
R$ 36.295,00; e Wolmir Amado (PT), R$ 1.091.000.
O prazo final para que todos os pedidos de registro de
candidatura (e eventuais recursos) tenham sido devidamente processados, analisados e julgados pelos tribunais
eleitorais competentes é 12 de setembro.
Levantamento Goiás Pesquisas/Mais Goiás mostra que
major vitor hugo em terceiro lugar, com 16,44%. O governador Ronaldo Caiado mantém a liderança nas intenções de voto no primeiro turno com 38,61%, enquanto
Mendanha aparece com 22,53%.
Depois deles vem Wolmir Amado, com 6,46%. Os
outros candidatos pontuaram da seguinte forma: Edigar
Diniz, 1,83%; Cíntia Dias, 1,58%; professora helga,
1,58%; professor Reinaldo Pantaleão, 0,61%; e vinícius
Paixão, 0,37%. Brancos e nulos somaram 3,78%. Outros
6,21% disseram não saber.
A pesquisa ouviu 821 eleitores entre 22 a 24 de agosto
de 2022 e tem margem de erro de 3,42 pontos percentuais
para mais ou menos. O intervalo de confiança é de 95%.
Os registros no TSE são: BR-07387/2022 e GO-05238/2022.
(Francisco Costa, especial para O Hoje)

Ao tentar implodir o sinal de bandeira branca entre Ronaldo Caiado (UB)
e Marconi Perillo (PSDB), alguns apoiadores da base caiadista ignoram que,
ao baixar a fervura entre as duas correntes antagônicas, o maior beneficiário
em quantitativo de votos foi o governador. O alvo não é Marconi, afinal ele
não é concorrente de Caiado em 2022,
mas sim Gustavo Mendanha (Patriota).
Se dinamitarem a tênue ponte entre os
apoiadores de ambos, não tenham dúvida, Mendanha chega no segundo turno. É tudo que Caiado não deseja porque,
ao zerar o jogo, mesmo com apoio da
quase totalidade dos 246 prefeitos goianos, a disputa fica mais cara, não só
em termos de gastos, mas, sobretudo,
político. Ganhar a disputa no primeiro
significa que o segundo mandato será
histórico e, mesmo que Marconi seja o
adversário, ele terá que negociar com
a maior base eleitoral já construída. Mesmo que alguns aliados abandonem esta
base por conta de arranjos locais, Caiado
será o maestro do jogo político e senhor
do protagonismo
da disputa à sua
vaga. Manter
a bandeira
da civilidade Republicana
hasteada significa
votos de todos os lados, incluindo lulopetistas, marconistas, bolsonaristas e mendanhistas dissidentes.

Veter, o motivo

Bem que Gustavo Mendanha tentou segurar a turma, mas os vereadores que são
contra a candidatura de João Campos (Republicanos) ao Senado e de veter Martins
(Patriota) para deputado estadual abandonaram a base mendanhista.

(62) 99314-0518

xadrez@ohoje.com.br

Na terra do agro

O candidato a governador Gustavo Mendanha, seu vice, heuler Cruvinel (ambos do Patriota), e do Senado, João Campos (Republicanos), continuam no Sudoeste goiano nesta
quinta-feira (1º). No roteiro, São Simão, Paranaiguara e Cachoeira Alta, enquanto heuler
cumpre agendas em outras cidades. Eles se
encontram em Caçu e seguem juntos para
Aparecida do Rio Doce e, por fim, Rio verde.

Naçoitan lamenta

“A morte trágica em acidente do emedebista
de Iporá, João [Batista da Saneago], deixou enlutada não só a família, mas sobretudo a população que tinha no João um amigo”, lamentou o
prefeito Naçoitan Leite (UB).

Chega prá lá

Na carreata liderada pelo candidato a vice
na chapa de Ronaldo Caiado (UB), Daniel vilela
(MDB), na terça-feira (30), a maioria dos apoiadores e prefeitos eram ligados ao candidato ao
Senado Alexandre Baldy (Progressistas). Durante
o trajeto de 180 quilômetros por várias cidades,
a presença do também candidato a senador da
base, Delegado Waldir (UB), gerou um constrangimento grande. Em toda cidade que paravam para fotos e selfies, Waldir era solenemente
ignorado ao estilo “chega prá lá”.

Tucano Formosa

Em formosa, porta de entrada da Região
Nordeste de Goiás, o presidente do PSDB local,
advogado Luiz Antônio, é só otimismo sobre a
candidatura de Marconi Perillo ao Senado. “Ao
desistir da candidatura a governador para disputar o Senado, ficou mais fácil buscar votos
na base de Ronaldo Caiado já que não existe
mais uma disputa com o governador”, garante.

Pelas beiradas

O candidato ao Senado pelo PSD, vilmar
Rocha, tem conquistado muitos aliados nas
hostes do MDB por alguns fatores: sua história
política convergente, a sigla não ter candidato
ao Senado e por ele estar na base caiadista.
Enquanto os dois pretendentes investem em
outra direção, vilmar vai “comendo pelas beiradas”, ou seja, buscando a velha guarda emedebista. (Especial para O Hoje)

A posição de Marconi Perillo
em eventual segundo turno
Reprodução

Tucano figura como protagonista na
corrida ao Senado. Dúvida é se poderá
aglutinar força na disputa ao governo
Felipe Cardoso
O ex-governador de Goiás,
Marconi Perillo (PSDB), goza
de uma capital político robusto. Por ter comandado o Estado
por quase 20 anos, Perillo acumulou seguidores e apoiadores
nos quatro cantos de Goiás.
Mesmo depois de ter decidido
se refugiar em São Paulo, após
não conseguir eleger seu sucessor, José Eliton (PSDB), nas
eleições de 2018, e enfrentar
um profundo desgaste político
trazido pela Operação Cash
Delivery também naquele ano,
Perillo decidiu retornar ao
estado e colocar seu nome à
disposição do povo.
A princípio, figurou como
provável candidato ao governo. Mesmo sem fazer
campanha, acumulou, segundo a primeira rodada da pesquisa Serpes, 15% das intenções de voto. Tinha tudo, segundo interlocutores do alto
escalão, para figurar como
principal adversário do governador Ronaldo Caiado
(UB) nas eleições que se aproximam. Mas não o fez. Decidiu, porém, brigar pela única
vaga disponível ao Senado.
Mesmo liderando os índices
de rejeição [30,6% na primeira

rodada, quando foi testado ao
governo, e 23,7% quando testado ao Senado], Perillo segue
como protagonista na corrida
rumo à Casa Alta do Congresso
Nacional, em Brasília. Ele reúne 24,7% das intenções de voto
e figura como favorito não
apenas na pesquisa Serpes
como também em todas as outras divulgadas pelos veículos
de imprensa nos últimos dias.
Uma vez fora da corrida
rumo ao Palácio, a leitura é
que, caso haja segundo turno
nas eleições que se aproximam, a briga deve mesmo ficar entre Ronaldo Caiado e
Gustavo Mendanha (Patriota).
Se o cenário for realmente
este, a grande dúvida é: para
qual dos dois lados caminharia
o ex-governador e, consequentemente, seus apoiadores?

De um lado

fontes ouvidas pela reportagem e próximas do político
divergem sobre o assunto. A
unanimidade das respostas
dão conta que, para o lado de
Mendanha, é certo que não
irá. Eles citam, claro, o "desdém" do ex-prefeito de Aparecida em relação ao nome de
Marconi e atestam que isso
certamente “custará caro” à

Marconi goza de capital político robusto por seu grupo ter comandado o Estado por quase 20 anos
campanha mendanhista que
poderia tê-lo como aliado.
Mas esse não é o principal
fator. Uma outra justificativa
é que Marconi tende a caminhar com Lula no cenário nacional. Mendanha, não. A avaliação é que o governadoriável,
diferentemente de Marconi,
deve fazer palanque para Bolsonaro caso a disputa se estenda para além do dia 2 de
outubro, o que inviabilizaria
ainda mais o abraço de Perillo
à candidatura mendanhista.

Do outro

Ao lado de Caiado, porém,
é improvável que esteja. A
começar pelas desavenças
históricas de ambos. Não aglutinaria, ainda que sejam for-

tes, dividirem o mesmo palanque. Pelo contrário. Apesar
de ser improvável um apoio
de Caiado a Bolsonaro, haja
vista as desavenças do governador também com o presidente, é fato que Caiado não
caminharia ao lado de Lula.
Nesse cenário, é provável,
avaliam fontes, que o governador se mantenha neutro.
A mesma teoria se aplica
a Marconi que, na avaliação
da Maioria, deve dispensar
sua base para votar em quem
quiser. A certeza é: não vai
atacar Caiado. Até porque
como já mostrado pelo O
hOJE, as chances de que ambos terminem eleitos são grandes e isso implica em uma
necessidade de diálogo lá na

frente — leia-se: Caiado tende
a precisar do suporte marconista junto ao governo federal
e quando Marconi certamente
precisará do braço amigo do
estado para reconstruir seu
projeto rumo à cadeira do Palácio das Esmeraldas em 2026.
Ambas as pesquisas citadas
na matéria foram contratadas
pelo Grupo Jaime Câmara. A
primeira rodada foi divulgada
em 16 de julho, registrada no
TRE-GO sob o protocolo GO02837/2022 e no TSE com número BR-09130/2022. Já a segunda rodada foi divulgada
em 21 de agosto e protocolada
com os seguintes números:
GO-08758/2022, no TRE-GO, e
BR-00273/2022, no TSE. (Especial para O Hoje)
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Sustentabilidade automotiva:
como reduzir danos ambientais
Marcelo Martini
Nos últimos anos, seja qual for o segmento, o
ESG (Environmental, Social and Governance),
que em tradução livre significa governança ambiental, social e corporativa, protagoniza as discussões para uma agenda mais sustentável nas
companhias globais e nacionais. E, no mercado
automotivo, não seria diferente.
De acordo com o relatório “O Caminho da
Descarbonização do Setor Automotivo”, divulgado
pela Associação Nacional dos fabricantes de veículos Automotores (Anfavea) em parceria com a
Boston Consulting Group (BCG), a aposta na sustentabilidade automotiva é uma preocupação
para o setor, sobretudo para reduzir a emissão
de gases poluentes como o CO2, gerados por automóveis. O estudo estima que para realizar essa
redução serão necessários investimentos de R$
150 bilhões nos próximos 15 anos.
A pesquisa, realizada em agosto de 2021, ainda
traçou alguns possíveis cenários para o Brasil, considerando o segmento como um todo e as políticas
públicas já existentes com relação à descarbonização.
Em um deles, caso o País siga no ritmo atual de
crescimento, a participação em vendas de veículos
elétricos pode atingir a marca de 12% a 22%, em
2030, e de 32% a 62% em 2035. Diante disso, montadoras globais já têm se movimentado para se
adequarem a um padrão mais sustentável.
Como apresentado pela pesquisa da Anfavea,
a redução da emissão de poluentes na atmosfera
é a grande prioridade para a indústria automotiva.
Entretanto, para que isso ocorra de modo efetivo,
o mercado tem focado em intensificar cada vez
mais a frota de veículos elétricos que, em comparação aos carros de combustão comum, como gasolina, álcool ou diesel, contam com maior eficiência
energética, são menos poluentes e mais silenciosos,
pois não consomem combustível.
Além dos veículos de passeio, a frota de veículos
pesados também devem passar pela transição para
a eletrificação. Para se ter uma ideia, ônibus e caminhões já chegaram a representar metade da poluição
atmosférica da Região Metropolitana de São Paulo,
de acordo com estudo realizado por pesquisadores
da Universidade de São Paulo (USP) em 2018.
Embora o setor automotivo esteja buscando estimular o mercado de veículos eletrificados, há
ainda algumas barreiras a serem superadas neste
sentido. A falta de infraestrutura e o alto valor investido nesse transporte são impeditivos que afastam
o consumidor. Segundo o levantamento “Ipsos
Drivers 2022”, divulgado pela Ipsos, companhia
global de pesquisas de mercado, os brasileiros até
têm interesse em adquirir um veículo elétrico. Para
62% deles, a redução dos impactos ambientais é a
principal vantagem em tê-lo. Entretanto, para 49%
dos entrevistados o preço é um dos principais fatores
para não o comprar. Em seguida vem a ausência de
pontos de recarga, que preocupa 38% dos motoristas,

e a duração das baterias, fator apontado por 34%.
A informação sobre o que fazer quando a vida
útil da bateria acabar também precisa ser fomentada
para maiores ganhos ecológicos, visto que o descarte
incorreto impacta na saúde do meio ambiente.
Além disso, o uso de energias renováveis como a
solar e a eólica também são alternativas para as
montadoras de veículos impulsionarem a sustentabilidade automotiva. Essas opções contribuem
diretamente para ampliar a neutralidade de carbono
nos próximos anos, bem como para gerar maior
economia na produção de automóveis.
Como já mencionado, veículos que utilizem fontes de energias limpas, consequentemente, reduzem
a geração de gases danosos ao meio ambiente. Por
isso, em caso de veículos convencionais, o motorista
deve atentar-se com o consumo de gasolina, álcool
ou diesel e a emissão de poluentes. Para isso, é necessário que o carro passe por revisões e manutenções preventivas com frequência.
Esta regularidade é crucial para verificar se as
peças do automóvel estão em plenas condições de
operação e se o lubrificante utilizado no motor tem
a homologação e a viscosidade ideal para o tipo do
veículo. Isto garante que o motor esteja regulado,
inibindo assim o consumo de combustível e reduzindo a emissão de CO2 ao meio ambiente.
Por tratar-se de um produto com alto poder
de contaminação no solo e em mananciais, é importante tomar alguns cuidados ao descartar um
lubrificante. Atualmente, o consumidor pode contar com a regulamentação do Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente), que determina quais
estabelecimentos fazem a troca ou venda do óleo,
além de realizarem a coleta e armazenamento
do lubrificante, que posteriormente será coletado
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). Além disso, parte deste
material pode ser reciclado e reutilizado.
É fato que a sustentabilidade automotiva tem
um caminho promissor no Brasil. Entidades têm
se reunido e traçado planos estratégicos para
reduzir as emissões de carbono no Brasil com a
ampliação dos biocombustíveis. Além disso, já existem programas e iniciativas governamentais que
incentivam políticas com o mesmo objetivo.
No entanto, é preciso superar desafios que
tangem os valores de baterias e automóveis eletrificados, investir em tecnologia e infraestrutura,
bem como promover
mais informação à população sobre as opções sustentáveis disponíveis no mercado.
Assim, a indústria automotiva e a sociedade
como um todo saem ganhando com preservaMarcelo Martini é gerente
de vendas do aftermarket
ção de recursos natude fabricante de lubrificanrais, economia e metes e produtos relacionados
lhor qualidade de vida.

Nem brigar, nem omitir
Osvaldo Luiz Silva
Em ano de eleições despertam-se muitas paixões. Ainda mais no contexto atual de falta de
diálogo e fartas expressões de ódio. Triste ver
cristãos fazendo parte disso: ataques pessoais,
desrespeito, deboches, crueldade, divulgação de
informações não apuradas, geralmente falsas.
Lamentável alguém que tem Cristo como modelo
agindo com essa hostilidade.
Como conciliar certos destemperos verbais
vistos em redes sociais com a mensagem cristã?
A carta do apóstolo Paulo aos Romanos (12,1821), por exemplo, recomenda: “Na medida do
possível e enquanto depender de vós, vivei em
paz com todos”... “não vos vingueis, mas cedei o
passo à ira de Deus”. Neste ponto, o apóstolo
cita as escrituras: “Se teu inimigo tem fome,
dá-lhe de comer; se tem sede, dá-lhe de beber”
(Pr 25,21). Quer dizer, até no contexto de guerra,
há limites! E o trecho indicado termina lapidar:
“vence o mal pelo bem” (Rm 12, 21b).
Claro que não é o caso de sermos omissos ou
passarmos por cima de tudo para evitar conflitos.
“O silêncio e a omissão também são responsáveis
pela deterioração da democracia” (Pensando o
Brasil, CNBB). Mas é preciso agir sem “agredir,
eliminar, hostilizar, ignorar ou excluir”. Pois
conforme diz Dom Walmor Oliveira de Azevedo,
presidente da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, estes verbos “não combinam com um
sistema democrático”.
Não se trata de um vale tudo! Tem gente
achando que se não for para um “tudo ou nada”,
se não eleger “fulano ou sicrano”, o Brasil vai
se afundar. Este tipo de pensamento nada mais
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

é do que uma nova versão, uma atualização da
velha crença de que existe algum “Salvador da
Pátria”. Esses costumam apelar com discursos
de que “só eu posso salvar o País disto ou
daquilo” e de que meu adversário “é a encarnação do mal”. Cria-se um inimigo comum e vai se
escondendo, afastando, deixando de falar sobre
pautas fundamentais como: saúde, educação,
moradia, segurança, emprego, defesa da vida.
Enquanto perdemos tempo acreditando em
salvadores da pátria, fadas madrinha ou do dente
e saímos destilando ódio em suas defesas, deixamos de lado discussões produtivas que poderiam
nos levar a comprometimentos com a honestidade,
bem comum e a luta contra a corrupção. Atitudes
essas capazes de consolidar a democracia!
Tem muita gente propagando guerra e o fim do
mundo se o seu candidato não for eleito, mas o fim
do mundo será para aquele que com a eleição
perder o cargo, os benefícios de ser “amigo do rei”.
Acredite, o Brasil sobreviverá a mais este desafio!
Não perca amizades, não deixe de falar com
parentes por conta de ideologias partidárias,
pois corre o risco de daqui a quatro anos você
ver políticos que hoje
estão se digladiando
abraçando-se e tomando uma cervejinha juntos. E você ainda terá
que reconhecer - talvez
tarde demais - que deixou de se relacionar
com alguém querido
Osvaldo Luiz Silva é jorpor ter acreditado muinalista e autor dos livros
“Ternura de Deus” e “A
to em quem faz mau
vida é caminhar”
uso da política.
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CARTA DO LEITOR

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e
presente, sob as asas do pássaro africano, a fim
de buscar o encontro do indivíduo com o coletivo
e possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente
também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra. A abolição
da escravatura não garantiu de fato a liberdade.
Castigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

Com base em estudos
técnicos, estamos
abrindo novas
fronteiras de
desenvolvimento
em várias regiões
do Estado e
vamos garantir
a infraestrutura
necessária para
o escoamento
da produção”
Ronaldo Caiado (UB), governador
de Goiás, ao propor a continuidade
do Programa Goiás em Movimento,
de ampliação e recuperação da
malha viária do Estado. Caiado
falou sobre os mais de R$ 600 milhões investidos na manutenção de
rodovias estaduais de 2019 até
2021, além de mais de R$ 1 bilhão
em novas obras de infraestrutura,
com mais de 2 mil quilômetros de
GOs, o que inclui perímetros urbanos, rotas turísticas e vias de escoamento da produção agropecuária.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Para os candidatos, este primeiro debate
serviu para confirmar ou frustrar as expectativas do eleitorado. É um local de fala
que, se bem usado, pode servir para conquistar apoiadores ou perdê-los. “estão
com medo é?”, questionou o leitor.
Renato Oliveira

M

@ohoje
após quatro meses do acidente que matou
luiz aleksandro, o cantor conrado, que
fazia dupla com o sertanejo, retornou para
a sua casa e encontrou os familiares, em
Goiânia. anna Morais, esposa do artista,
comemorou o momento, destacando
como “o dia mais esperado”. a tragédia
aconteceu no início de maio deste ano.
“amém”, disse a leitora.
Cristiana Novais (@cristianasantiagonovais)

N

@jornalohoje
ao menos seis crianças foram filmadas
marchando enquanto empunhavam simulacros de fuzis em uma escola pública
de Padre Bernardo, na região do entorno do Distrito Federal. Os vídeos
foram divulgados nas redes sociais. “e
daí? Nas FFaa é assim. estão imitando a
realidade”, comentou o leitor.
Elson Alemão (@ElsonTome)
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Índice se iguala ao menor registrado na série medida
pela Pnad Contínua desde o mês de dezembro de 2015

Taxa de
desemprego
cai para 9,1%
no trimestre
Maria Paula Borges
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua aponta que a taxa de desocupação caiu para
9,1% no trimestre encerrado em julho, apresentando
queda de 1,4% se comparado ao trimestre terminado em
abril, se igualando ao menor da série desde dezembro de
2015. O levantamento foi divulgado na quarta-feira (31/08),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O contingente de pessoas ocupadas atingiu um recorde na
série histórica iniciada em 2012, em que atingiu 98,7 milhões,
mas o nível de ocupação, que indica o percentual de pessoas
ocupadas na população em idade de trabalhar, subiu 1,1%,
chegando a 57% na comparação trimestral. No trimestre encerrado em julho de 2021, o crescimento foi de 4,1%.
Segundo a coordenadora de Pesquisas por Amostra de
Domicílios, Adriana Beringuy, a queda do desemprego foi
influenciada por atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, registrando acréscimo
de 3,7% na comparação trimestral. Já no setor de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde
humana e serviços sociais, Beringuy indica que subiu 3,9%.
Para ela, as atividades foram destaque, mas nenhum
grupo de atividade econômica apresentou perda de ocupação. “Essas duas atividades, de fato, foram destaques,
mas cabe ressaltar que nenhum grupo de atividade econômica apresentou perda de ocupação. Ou seja, todos os
setores adicionaram pessoas ao mercado de trabalho”,
diz a coordenadora. vale ressaltar que apenas o setor de
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura não sofreu aumento.

Déficit de carteira assinada

O IBGE apresentou ainda que a quantidade de empregados
sem carteira assinada no setor privado também atingiu recorde, com aumento de 4,8% em relação ao trimestre encerrado em abril, chegando a 13,1 milhões de pessoas. Entretanto,
a taxa de informalidade teve uma redução sutil, ficando em
39,8% da população ocupada contra 40% no trimestre
anterior. fora da força de trabalho, a quantidade se manteve
estável em julho, com 64,7 milhões de pessoas.
Em relação a população desalentada, que é aquela
que não está ocupada e nem procurando trabalho, caiu
5% no trimestre. Na comparação anual, a queda atingiu
19,8%, representando número inferior a 1 milhão de
pessoas. Segundo os dados, o percentual de desalentados
correspondeu a 3,7% da força de trabalho no trimestre
encerrado em julho.
Em nível de destaque, o IBGE afirma que o acréscimo
de pessoas no mercado de trabalho foi disseminado entre
as categorias de emprego, uma vez que a quantidade de
trabalhadores domésticos subiu 4,4% frente ao trimestre
anterior e o número de empregadores aumentou 3,9%.
Com carteira de trabalho assinada, o número de empregados subiu para 1,6% no setor privado, já a quantidade
de trabalhadores autônomos aumentou 1,3% e os empregados em setor público aumentaram 4,7%.
Após dois anos oscilando entre estabilidade e queda, o
rendimento real habitual voltou a crescer, atingindo R$
2.693 no trimestre encerrado em julho. De acordo com Beringuy, o aumento foi de 2,9% em relação ao trimestre anterior, quantidade ainda inferior ao mesmo período de
2021. Ela afirma que a última vez que houve crescimento
significativo foi há 2 anos, ou seja, no trimestre encerrado
em julho de 2020. (Especial para O Hoje)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3085/0222 - 1° Leilão e nº 3086/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 16/09/2022 até 25/09/2022, no primeiro
leilão, e de 30/09/2022 até 10/10/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS,
SC, SP e TO e no escritório da leiloeira, HÉLCIO KRONBERG, no endereço Rua André de Barros
226, sala 915 e/ou Rua Padre Anchieta 2540, Edifício Novo Centro, Curitiba/PR, CEP 80010-080,
telefone (41) 3233-1077. Atendimento no horário de segunda a sexta das 8:30h - 18:00h. (Site:
www.kronbergleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 26/09/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 11/10/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.kronbergleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Melhoras no mercado de trabalho
escondem distorções persistentes
Os números do mercado de trabalho,
aferidos pela Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNADC), divulgada
ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), continuavam apontando
dados recordes para o total de pessoas
dentro da força de trabalho (soma de pessoas
empregadas e em busca de empregos) e no
número de trabalhadores ocupados. Mas
também registravam recordes para o total
de pessoas que trabalham por conta própria,
para o número de empregados sem carteira
no setor privado e, portanto, para aqueles
lançados à informalidade por falta de oportunidades no mercado formal.
Mais claramente, como demonstra a mais
recente edição da pesquisa, os avanços observados nos grandes números do mercado
escondem distorções persistentes nesta área,
que podem complicar as perspectivas de sustentação da atividade econômica daqui em
diante. Principalmente diante das expectativas
menos animadoras para o desempenho da
economia a partir do trimestre final deste
ano, diante dos efeitos dos juros altos sobre
o lado real da economia, das perspectivas a
cada dia mais sombrias para a conjuntura
internacional, com pressões inflacionárias
persistentes, desarticulação das cadeias de
suprimento de bens, desaquecimento da atividade nas principais economias globais –
todos esses fatores agravados pelo conflito
que se alonga no leste europeu.
Aos dados da pesquisa, então. Os destaques ficam na conta da redução da taxa de
desocupação e no número de trabalhadores
desempregados, assim como para o aumento

no número de pessoas ocupadas. A taxa de
desemprego saiu de 13,7% no trimestre
maio a julho de 2021 para 10,5% no trimestre finalizado em abril deste ano, recuando até 9,1% nos três meses encerrados
em julho de 2022. há nítida tendência de
baixa, como parece óbvio, explicada pela
retração no total de desocupados e pelo
crescimento do emprego. A taxa, no entanto,
continua muito acima dos níveis registrados
antes da recessão de 2015-2016, quando
havia flutuado entre 6,5% e 7,8%.

Desemprego em baixa

As pessoas desempregadas, que chegaram a somar perto de 14,407 milhões no
período entre maio e julho de 2021, passaram a representar 9,882 milhões no mesmo
trimestre deste ano, em queda de 31,4%
(quer dizer, 4,525 milhões a menos). houve
redução de 12,9% em relação ao trimestre
imediatamente anterior (fevereiro a abril
de 2022), com 1,467 milhão de desempregados a menos. A despeito dos avanços,
aquele número ainda era 55,3% mais alto
do que os 6,363 milhões de desocupados
identificados pela pesquisa no trimestre
final de 2014. O total de trabalhadores ocupados, por sua vez, cresceu 2,2% na passagem do trimestre finalizado em abril deste
ano para o mesmo período encerrado em
julho, saindo de 96,512 milhões para 98,666
milhões, com a criação de 2,154 milhões
de vagas. Comparado ao trimestre maiojulho de 2021, quando a PNADC registrava
90,666 milhões de ocupados, foram abertas
mais 8,0 milhões de ocupações.

BALANÇO
t

2 As estatísticas trazidas a

público pela PNADC sugerem
que o mercado de trabalho
não conseguiu recuperar-se
plenamente dos estragos causados pela recessão no começo
da segunda metade da década
passada e, mais recentemente,
pela pandemia. Afinal, quando se considera o chamado
“nível de ocupação”, taxa que
afere a proporção da população de 14 anos ou mais com
alguma forma de ocupação,
seria preciso avançar mais
na geração de empregos para
que a economia pudesse retomar a relação observada
no final de 2014.
2 No quarto trimestre daquele ano, o nível de ocupação
encontrava-se em 58,5%, demonstrando que quase seis
em cada 100 pessoas com idade de 14 anos ou mais haviam
conseguido colocação no mercado de trabalho. O mesmo
indicador chegou a quase
57,0% no trimestre entre maio
e julho deste ano. Numa estimativa rápida, para sustentar
o mesmo nível de ocupação
alcançado ao final de 2014, a
economia deveria ter gerado
2,655 milhões de empregos
além dos 98,666 milhões de
fato observados, elevando
aquele número para algo
como 101,32 milhões, num
avanço adicional de 2,7%.
2 Essa variação teria reduzido o total de desemprega-

dos para um número muito
próximo de 7,2 milhões,
numa queda de 26,9% frente
ao dado mais recente. A taxa
de desocupação, nesta hipótese, seria reduzida de 9,1%
para 6,7% – equivalente àquela anotada até 2015.
2 O IBGE realiza uma aproximação para estimar o número de trabalhadores informais, somando empregados sem carteira do setor
privado, empregados domésticos sem carteira assinada,
trabalhadores por conta própria e empregadores sem
registro na Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
além de trabalhadores que
prestam serviços para a própria família, muitas das vezes sem remuneração. Essa
aproximação registrava,
para o trimestre entre maio
e julho deste ano, um total
de 39,294 milhões de informais, perto de 560,0 mil a
mais do que no trimestre
anterior (+1,4%) e 2,866 milhões acima do trimestre
maio-julho de 2021 (+7,9%).
2 Naquela estimativa, a informalidade teria respondido
por 26,0% e por 35,8% de todos os empregos criados respectivamente entre os trimestres encerrados em abril
e julho deste ano e entre os
trimestres finalizados em julho de 2021 e em igual mês
deste ano. Se forem incluídos

os trabalhadores sem carteira
a serviço do setor público,
no entanto, os números ganham outra dimensão, mais
preocupante ainda.
2 Neste caso, o total de informais teria saído de 38,597
milhões no trimestre encerrado em julho do ano passado
para 41,231 milhões entre fevereiro e abril deste ano, atingindo 42,145 milhões no trimestre terminado em julho
de 2022. Nesta hipótese, a informalidade teria contribuído
com 44,4% do total de ocupações geradas 12 meses e
por 42,4% do avanço registrado em relação ao trimestre
fevereiro a abril deste ano.
2 “A informalidade elevada
continua um problema a ser
sanado”, anota do Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi),
acrescentando que o total de
trabalhadores subocupados
por insuficiência de horas
trabalhadas aumentou 51,8%
deste o mesmo trimestre de
2014 (maio/julho), passando
de 4,274 milhões para 6,486
milhões (mas em baixa de
17,1% frente a 2021). O total
de pessoas em situação de
desalento, na mesma comparação, quase triplicou, saltando de 1,452 milhão para
4,229 milhões (embora tenha
baixado 19,8% sobre o mesmo trimestre de 2021). (Especial para O Hoje)

Contas públicas têm superávit
de R$ 20,4 bilhões em julho
As contas públicas fecharam
o mês de julho com saldo positivo, resultado, principalmente,
do aumento da arrecadação do
Tesouro Nacional. O setor público consolidado, formado por
União, estados, municípios e empresas estatais, registrou superávit primário de R$ 20,440 bilhões no mês passado, ante dé-

ficit primário de R$ 10,283 bilhões em julho de 2021.
Em 12 meses, encerrados
em julho deste ano, as contas
acumulam superávit primário
de R$ 230,554 bilhões, o que
corresponde a 2,48% do Produto Interno Bruto (PIB, soma
de todos os bens e serviços
produzidos no País).

O déficit primário representa
o resultado negativo das contas
do setor público (despesas menos receitas), desconsiderando
o pagamento dos juros da dívida
pública. No ano, de janeiro a
julho, há superávit de R$ 150,335
bilhões, ante resultado negativo
de R$ 15,491 bilhões no mesmo
período do ano passado. (ABr)
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Professor Pantaleão (UP), Helga Martins (PCB), Cíntia Dias (PSOL) e Wolmir Amado (PT) representam a esquerda ao governo. Os nomes aparecem com baixas intenções de votos

Candidatos comentam baixa
adesão à esquerda no Estado
Izadora Resende
Pesquisas mostram que
aproximadamente 12% do
eleitorado goiano se autodeclara de esquerda. Contudo,
as pesquisas de intenção de
voto têm revelado que essa
parcela de eleitores não está
direcionando o voto aos candidatos que são de esquerda.
Tem sido possível perceber
que os candidatos majoritários não estão conseguindo
se sobressair e, nem mesmo
se somados juntos, receber
essa porcentagem de votos.
Segundo o professor e consultor de marketing político,
Marcos Marinho, é importante entender que mesmo o
eleitor tendo uma propensão
ideológica mais à esquerda
ou mais à direita, ele vai avaliar o candidato em si. “Se o
candidato ou candidata não
tem os atributos necessários
para conquistar o eleitor, ele
não vai fazer um voto cego
só porque, teoricamente, tem
o mesmo alinhamento ideológico”, explicou.
Neste pleito eleitoral, temos quatro candidatos de
viés ideológico de esquerda
que estão disputando o governo de Goiás. São eles: Professor Pantaleão (UP), Wolmir
Amado (PT), helga Martins
(PCB) e Cíntia Dias (PSOL).
Para Marinho, o eleitor vai
perceber o potencial de vitória e as características de
cada nome antes de decidir
o voto. “As pessoas vão analisar se, de fato, tem características que o convencem.
Muito raro é a pessoa que
vota cegamente por conta do
partido ou por alinhamento
ideológico, sem levar em con-

Pesquisas revelam que parte do eleitorado esquerdista não
deve acompanhar a esquerda na briga pelo governo goiano. Para
cientista, eleitor não vota simplesmente por questões ideológicas
sideração o status do candidato ou candidata”, avaliou.
Logo, passa a ser um cenário normal, e até mesmo
esperado, 12% do eleitorado
se auto declarar de esquerda
e não votar nos candidatos
desta ideologia. “Não é um
absurdo você ter essa manifestação dos eleitores e, no
entanto, os candidatos para
este pleito não estarem pontuando mais de 6%. Se eu
não gostei do jeito que ele
fala, do posicionamento, não
senti firmeza e segurança
nele, ainda que ele esteja no
meu espectro ideológico eu
vou achar que ele não vai
conseguir entregar o que ele
promete”, pontuou Marinho.

Professor Pantaleão

Para o Professor Pantaleão
(UP), o fato de Goiás ser um
Estado extremamente conservador, onde a polarização,
segundo, ele, fica da direita
com a direita, e também a
questão da estrutura partidária dos partidos de direita
contarem maior estrutura
econômica de financiamento
e maior verba eleitoral, contribui para que os candidatos
de esquerda não contem com
os votos do eleitorado que
segue esta ideologia.
“Outro fator que eu acho
relevante, é que nós, da esquerda, não tivemos a capacidade de concretizar uma
candidatura só. Nós tentamos há dois anos com o

PCdoB, PSOL, UP, PT, setores
dos movimentos sindicais rurais, mas não deu certo. Cada
um procurou seu rumo e isso
criou mais facilidade para a
direita”, disse Pantaleão.
Para ele, “as vezes a esquerda não tem tido a capacidade
de falar a própria linguagem
para as massas entenderem
suas propostas”.

Helga Martins

A candidata do PCB, helga
Martins, avaliou que não só
Goiás, como o Brasil, aprofundaram em um cenário de conservadorismo, no qual “a ultra-direita e o obscurantismo
no estado e no país ascenderam”, considerou.
Segundo ela, a falta de espaço nos meios de comunicação, na propaganda eleitoral partidária e nos debates
contribuíram e contribuem
para que haja uma dificuldade de comunicação com o
eleitorado. “Nós, do PCB, acreditamos que não é uma questão de termos muito candidatos, mas uma questão vinculada a como as regras eleitorais criam obstáculos efetivos para os debates entre
os candidatos. Acredito que
se tivermos mais espaço nos
meios de comunicação, na
campanha de rua, apresentarmos nosso programa, conseguiremos alavancar a nossa
expressão na dimensão das
pesquisas”, ponderou helga.
Na última pesquisa da In-

teligência em Pesquisa e
Consultoria
Estratégica
(IPEC), helga apareceu com
2% das intenções de voto. A
candidata reafirmou que
essa notoriedade se deu em
meio a boicotes. “Ainda que
nos boicotem e nos cerceiem
no âmbito da propaganda
política eleitoral e nos meios
de comunicação em geral,
principalmente em relação
aos debates, continuamos
pontuando”, disse.

Cíntia Dias

Em consonância com o
pensamento de helga, Cíntia
Dias (PSOL) também considerou que a maior dificuldade encontrada para comunicar com a população sobre
os ideais do plano de governo, é a ausência de espaços
para que isso seja feito. “Não
temos estrutura financeira
nem abertura conforme os
grandes e isso é lamentável,
não é democrático que a nossa candidatura seja silenciada”, justificou.
De acordo com a candidata,
ela dispõe de 23 segundos no
programa eleitoral e não há,
segundo ela, tempo mínimo
sendo discutido nos tribunais
eleitorais. “Quando a gente
quer participar da sabatina a
gente precisa entrar na justiça
e isso inviabiliza o processo
democrático. Mas nós temos
que romper”, afirmou Cíntia.
Cíntia também avaliou que
outro possível fator para que

os números nas intenções de
voto aos candidatos de esquerda não atinjam os 12% do eleitorado esquerdista, foi o fato
de alguns partidos terem se
alinhado à direita. “Em um cenário ideal de unificação da
esquerda, seria mais fácil apontar os erros do coronelismo
que é realidade em Goiás. No
entanto, muitos partidos importantes da esquerda resolveram, sem justificativa plausível, porque não existe justificativa, se alinhar à direita
reacionária em Goiás. Essa postura é inadmissível para nós
do PSOL. Por que a gente tiraria
um coronel para colocar outro?
Isso não é aceitável”, destacou.

Wolmir Amado

Já Wolmir Amado (PT), que
se intitula como o candidato
de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) ao governo de Goiás, afirmou que nas últimas duas eleições os candidatos de esquerda
tiveram em torno de 12% dos
votos em Goiás. “Me baseio
nos dados finais e não em números de pesquisas de início
de campanha. E isso enfrentando máquinas poderosas
com muito dinheiro e o conservadorismo de boa parte do
eleitorado”, pontuou.
Mas, segundo Wolmir, com
Lula candidato a situação mudou. “Lula é candidato e em
Goiás tem quase 40% das intenções de votos, e ele não foi
candidato nas duas últimas
eleições. Por certo este fator
deverá ajudar aos candidatos
de esquerda. Também temos
encontrado ótima receptividade ao nosso nome entre os
eleitores que ainda não nos
conhecem”, ressaltou. (Especial para O Hoje)
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Lula tem 44% e Bolsonaro 32% na Genial/Quaest
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) aparece com
44% das intenções de voto de
primeiro turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada
nesta quarta (31). O presidente
Jair Bolsonaro (PL) vem em
segundo, com 32%.
O levantamento ocorreu de
25 a 28 de agosto e ouviu 2
mil eleitores. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
é BR-00585/2022 e a margem
de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. A
confiança é de 95%.
Completam a lista Ciro Go-

mes (PDT), com 8%, Simone
Tebet (MDB), com 3%, vera
Lúcia (PSTU) e felipe D'ávila
(Novo), com 1% cada. Os demais não pontuaram. Indecisos e aqueles que não responderam foram 6%. Os que
disseram que não vão votar
chegaram a 5%.
Em caso de segundo turno,
Lula venceria Bolsonaro por
51% a 37%, conforme a Genial/Quaest. Neste caso, os indecisos somam 4%. Outros 9%
disseram que não votariam em
nenhum dos dois. (Francisco
Costa, especial para O Hoje)

Diferença entre petista e presidente
está em 12 pontos percentuais na
mais nova rodada divulgada

Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo/ABr
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Foco nos indecisos
Proposta foi divulgada pelo governo federal na última quarta

Orçamento
de 2023 prevê
Auxílio Brasil
de R$ 405
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), de 2023,
apresentada pelo Ministério da Economia, prevê o pagamento de R$ 405 mensais pelo Auxílio Brasil. O valor
deve ser pago para 21,6 milhões de famílias e é quase R$
200 reais menor que o valor atual.
O projeto, porém, indica a intenção do executivo de
manter o pagamento em R$ 600 no próximo ano. No
texto, o Ministério da Economia diz que “reconhece a relevância da referida política pública e a importância da
continuidade daquele incremento para as famílias atendidas pelo programa”. O governo federal, no entanto expressa que haverá “esforços em busca de soluções jurídicas
e de medidas orçamentárias que permitam a manutenção
do referido valor [R$ 600]”.
Outro assunto tratado no documento é a previsão do
Produto Interno Bruto (PIB) para 2022. A pasta estima que
o crescimento de 2,5% nos anos subsequentes. O Orçamento
também prevê um aumento de 7,2% para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022. O
indicador é considerado a inflação oficial do país.
Além do valor destinado ao Auxílio Brasil, o PLOA
2023 engloba: a previsão de R$ 80,2 bilhões adicionais de
incentivos tributários e outras desonerações: i) prorrogação
de medidas para mitigar os efeitos dos choques dos combustíveis (R$ 52,9 bilhões); e ii) demais desonerações (R$
27,2 bilhões); além de espaço de R$ 14,2 bi para reajuste
da remuneração dos servidores públicos. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

Os altos índices de eleitores indecisos que orbitam
nas pesquisas entre 25% a 33% chamaram a atenção
dos staffs presidenciais. A partir de semana que
vem, Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão focar no discurso para atrair esse voto, que fará a diferença no
dia da eleição. Esse grupo já é o alvo de Ciro Gomes
(PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Tronick (UB)
desde o início da campanha, sem sucesso destes
candidatos. Os recortes das qualitativas indicam
que estes indecisos são da classe média brasileira e
reclama do custo de vida. Os marqueteiros de Lula
e Bolsonaro acreditam que boa parte deles migrará,
até dia 2 de outubro, para os dois candidatos, e uma
pequena parte para Ciro, por ser mais conhecido
entre os nomes da ‘terceira via’ deste ano.

Os barrados

O TRE do Df impugnou três candidaturas de figuras
importantes de Brasília: dois ex-governadores e um
ex-vice-governador que disputam para deputado federal. Agnelo Queiroz (PT), José Roberto Arruda (PL) e
Tadeu filipelli (MDB) vão recorrer ao TSE para tentar
disputar a eleição com liminar, até que o plenário da
Corte julgue suas defesas. A despeito do problema de
cada um, o trio tem um espólio eleitoral forte.

Cabine eleitoral

fernando Collor colhe frutos de ter assumido a
condição de candidato de Jair Bolsonaro ao Governo
de Alagoas. Aparece em 2º lugar nas pesquisas. Mas
cometeu derrapada há dias
que pode lhe custar
caro nas urnas. Disse ser favorável
à privatização
das rodovias
estaduais,
talvez esquecendo
que o Estado
ostenta o 2º
pior PIB per
capita do País.
A declaração virou
tema de debate eleitoral na terça-feira e
o povo programa
buzinaços.

Nos trilhos

O trecho norte da ferrovia
Norte-Sul, controlado pela vLI,
registrou aumento no volume
de cargas transportadas no 1º
semestre de 2022. foram movimentadas cerca de 6,6 milhões de toneladas, um crescimento de 7% em comparação
a 2021. No período, as operações geraram lucro líquido de
R$ 278 milhões, contra R$ 186,1
milhões registrados no primeiro semestre do último ano, gerando um aumento de 49%.

Avanço tímido

A taxa de desemprego mensurada pela Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios caiu
de 9,3% para 9,1% no trimestre
encerrado em julho. Análise
do Banco Original mostra que
a população ocupada avançou
2,2% frente ao trimestre encerrado em abril mas, na realidade, a população ocupada
avançou “apenas” 0,25%, o que
não é cenário positivo e mostra
que essa foi a menor variação
mensal desde agosto de 2020.

Mídia online

Um levantamento da Nielson
revela que o varejo foi o segmento que mais impactou o
mercado publicitário online no
1º semestre, com 17% e 272 bilhões de impressões (quantidade
de anúncios disparados em campanha publicitárias e carregados
em telas de desktops, celulares
e tablets). Em seguida estão as
telecomunicações com 16% e
249 bilhões de impressões, assuntos de utilidade pública, educação e governo ficam com 10%
e 156 bilhões de impressões.
(Especial para O Hoje)

Após bloqueio, Câmara espera
retomar transmissões nesta quinta
Reprodução

YouTube suspendeu
o “ao vivo” da Casa
por divulgação de
áudio ou vídeo
protegido por
direitos autorais ou
denúncia de violação
Francisco Costa
A Câmara de Goiânia espera
retomar as transmissões no
Youtube nesta quinta-feira (1º)
ou sexta-feira (2). O canal foi
suspenso no último dia 24 de
agosto e, desde então, a Casa
não transmite as sessões ordinárias, as reuniões da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação (CCJ) e as audiências públicas pelo canal do Youtube.
De acordo com a Casa, “o
Youtube suspendeu as transmissões no canal da Câmara
sob a alegação, sem mais detalhes, de divulgação de áudio
ou vídeo protegido por direitos autorais ou denúncia de
violação das diretrizes da comunidade”.
à época do comunicado, a
Câmara disse que faria contato para esclarecer “as supostas violações”. Ao Jornal
O hoje, o parlamento informou que não teve mais dados
sobre exatamente o que gerou
o gancho da suspensão.
vale citar, o Youtube possui
uma série de diretrizes que

interrupção do processo eleitoral”; e “conteúdo com alegações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados ocorreram em eleições nacionais certificadas. Ou
conteúdo que afirma que os
resultados certificados dessas
eleições são falsos”.
Sobre esta última, que trata
sobre desacreditar o sistema
eleitoral, ela se aplica ao Brasil
para eleições presidenciais
desde 2014 – e foi reforçada
em 2018. Segundo o próprio
Youtube, esta lista não é completa e mais itens podem ser
denunciados.

Segunda vez no ano

podem gerar punições. Entre
elas, existem temas sensíveis
como linguajar vulgar, conteúdo sexual, segurança infantil e falas sobre suicídio e
automutilação. Ainda existem
outros tópicos como "spam e
práticas enganosas"; "conteúdo violento ou perigoso" e
"produtos regulamentados".
Outros pontos que também
são realçados na plataforma
dizem respeito a “desinformação”. Estas podem ser de
forma geral, eleitoral ou médica envolvendo a Covid-19.
“No YouTube, não permitimos
certos tipos de conteúdo enganoso que pode causar danos
graves. Isso inclui desinformação que possa provocar riscos reais (como a promoção
de medicamentos ou trata-

O canal foi suspenso
no dia 24 de agosto
e, desde então, a
Casa não transmite
as sessões
ordinárias, as
reuniões da CCJ e as
audiências públicas

mentos nocivos), alguns tipos
de conteúdo editado ou vídeos
que interfiram em processos
democráticos”, informa a plataforma sobre as diretrizes de
desinformação.

Questão democrática

O Youtube também afirma

que “alguns tipos de conteúdo
tecnicamente manipulado e
conteúdo que interfere nos processos democráticos” não são
permitidos. Nestes casos, eles
citam “conteúdo que tem como
objetivo fornecer informações
incorretas sobre o horário, local, meios ou requisitos de qualificação para votação, ou conteúdo com alegações falsas que
podem desestimular a participação”; além de “vídeos que
propagam declarações falsas
sobre os requisitos técnicos de
qualificação de candidatos políticos e representantes do governo eleitos para ocupar um
cargo público”.
E mais: “conteúdo que encoraja outras pessoas a interferir em processos democráticos. Isso inclui a obstrução ou

Neste ano, o Youtube já tinha suspendido as transmissões da Câmara, em 24 de abril.
à época, a Casa ficou publicar
vídeos até o mês de maio. De
acordo com a plataforma, duas
publicações foram denunciadas
por usuários por descumprirem as normas da plataforma,
sendo elas uma sessão plenária,
no dia 31 de agosto, e uma audiência pública, no dia 17 de
setembro, que era organizada
pela vereadora Gabriela Rodart
(DC) para tratar sobre o passaporte sanitário.
Naquele momento, o parlamento da capital afirmou
que as alegações da plataforma
sobre os conteúdos “impróprios” eram genéricos. Também à época, a Casa disse não
saber especificar as declarações apontadas como “falsas”.
(Especial para O Hoje)
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Vila noVa VEncE Grêmio
e avança à semiﬁnal do Aspirantes
Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

Tricolor
gaúcho saiu
na frente, mas
Tigre conquistou
a virada e a
classificação
Maiara Dal Bosco
O vila Nova se classificou à semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta quarta-feira
(31), após vencer o jogo de
volta das quartas-de-final
diante do Grêmio, em Eldorado do Sul (RS), pelo
placar de 4 a 2. Jogando no
CT hélio Dourado, o Tigre
saiu atrás no marcador,
mas conseguiu não só o empate, mas a virada e a classificação. No jogo de ida,
no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o vila
Nova já havia conquistado
uma vantagem, por ter vencido pelo placar de 1 a 0.

Classiﬁcado à
semiﬁnal, Vila
Nova venceu o
Grêmio de virada
em Eldorado
do Sul (RS)

O Jogo

O Tricolor Gaúcho abriu o
placar aos 20 minutos da etapa inicial, com gol de Gazão.
Na sequência, aos 23, Wesley
Pomba ampliou e marcou o
segundo do Grêmio. A reação
do vila Nova começou ainda
no 1º tempo, aos 39, com gol
de João. Aos 45, Riquelme
marca para o Tigre e empata

o placar. Na etapa complementar, João marcou mais
uma vez para o vila Nova,
aos 12, e Luís Araújo fechou
a conta para os goianos, com
gol marcado aos 18 minutos.
Agora, para a próxima
fase, o vila Nova aguarda o
vencedor do confronto entre
Red Bull Bragantino e Paraná,
pelo Grupo f da competição.
No jogo de ida, o Red Bull
Bragantino venceu o Paraná,

que jogava em casa, pelo placar de 1 a 0. Na outra chave
da competição, disputam
duas vagas na semifinal: fortaleza e fluminense, que ficaram no empate no jogo de
ida por 2 a 2, e Sport e Cuiabá
Saf, que também ficaram no
empate no jogo de ida, mas
pelo placar de 1 a 1.

Retrospecto

Na edição de 2020 do Bra-

sileiro de Aspirantes, o vila
Nova se consagrou vice-campeão da competição. à ocasião,
após vencer a partida de ida
por 2 a 0, o Tigre foi derrotado
pelo Ceará pelo placar de 3 a
1. Com o empate por 3 a 3 no
agregado, o título foi decidido
nos pênaltis. Nas penalidades,
o Tigre converteu apenas duas
cobranças, contra quatro da
equipe cearense, que ficou com
a vitória e o título.

Divulgada tabela da Copa Verde com jogos do Goiás e do Vila Nova
A Confederação Brasileira de futebol (CBf) divulgou, nesta terça-feira (30),
a Tabela Básica e o regulamento da Copa verde 2022.
A competição começará no

dia 25 de outubro e tem a
final prevista para o dia 15
de novembro. Os goianos
têm estreia prevista no torneio para os dias 28 ou 29
de outubro. Enquanto o

DIVISÃO DE ACESSO

Goiás enfrenta o Real Noroeste (ES), o vila Nova duela contra o Operário (MT).
A Copa verde reúne clubes
das regiões Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito

Santo. Participam da edição
deste ano as seguintes equipes: Paysandu-PA, Real Ariquemes-RO, TocantinópolisTO, São Raimundo-RR, São
Raimundo-AM, Rio Branco-

CAMPEONATO GOIANO

Lucas Oliveira exalta primeira
vitória do Jaraguá no Goiano
No último sábado (27),
o Jaraguá conquistou sua
primeira vitória na atual
edição da Divisão de Acesso
do Campeonato Goiano. Jogando em casa, no Estádio
Amintas de freitas, o time
comandado pelo técnico Lucas Oliveira bateu o Cerrado
por 1 a 0, com gol do atacante David, logo no primeiro minuto de jogo.
O resultado fez com que
o Gavião da Serra, que tenta
voltar de forma imediata à
primeira divisão, subisse
para a quarta colocação na
tabela de classificação, encostando nos líderes. De
acordo com o comandante
da equipe alvinegra, o triunfo foi importante exatamente por isso, já que não deixa
que os primeiros colocados
disparem na ponta.
“vencemos a primeira
partida e foi importante para
não nos distanciarmos dos
primeiros colocados. Estamos a dois pontos do segundo colocado (que, antes do
início da rodada, era a Evangélica) e isso nos traz confiança para equipe buscar
mais três pontos no próximo
jogo, contra a própria Evangélica, que será em nossa
casa”, disse Lucas Oliveira.
Ao analisar a partida,
Oliveira diz que o tento ano-

tado logo no começo mudou
a dinâmica do confronto e
que sua equipe soube segurar o adversário. No entanto, ele lamentou a falta
de capricho nas finalizações, que poderiam ter resultado no placar mais dilatado para o Jaraguá.
“Um gol no início muda
a dinâmica do jogo. Mas
nós conseguimos segurar o
adversário, que deu dois
chutes a gol no final do segundo tempo. Tivemos muitas chances para aumentar
o placar e poderíamos ter
goleado. Mas não fomos tão
competentes nas finalizações. Isso mostra a evolução
da equipe e maturidade que
está sendo construída”, comentou o treinador.
Por fim, Lucas fala sobre
o confronto direto com a
Evangélica. Para ele, é um
duelo decisivo, pois colocará
o vencedor em uma boa
condição para continuar
brigando pelo acesso.
“Será um jogo decisivo
para nós. A vitória nos coloca
numa boa condição na tabela
de classificação e na frente
desse adversário direto pelo
acesso. Precisamos jogar
bem, continuar evoluindo e
vencer”, finalizou Lucas Oliveira. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

AC, Tuna Luso-PA, CuiabáMT, Costa Rica-MS, Luverdense-MT, Brasiliense-Df, GoiásGO, Real Noroeste-ES, vila
Nova-GO e Operário-MT. (Especial para O Hoje)

Divulgação Goiânia EC

Com a vitória, o Galo assume a liderança de momento da Divisão de Acesso do Goianão com 10 pontos

Goiânia vence a Anapolina
pela 2ª divisão do Goianão
Nesta quarta-feira (31), o
Goiânia venceu a Anapolina
pela 5ª rodada da 2ª divisão
do Campeonato Goiano pelo
placar de 2 a 1. No estádio
Olímpico, em Goiânia, o Galo
abriu o marcador com gol de
Isaac, ainda na etapa inicial.
Na etapa complementar, a Rubra chegou a empatar com gol
de Jheimy, mas Maycon marcou para o Goiânia e o Galo
saiu com a vitória.

Com a vitória na partida
que abriu a rodada, o Goiânia
assume a liderança da competição, com dez pontos conquistados em três vitórias, um
empate e uma derrota até o
momento. Já a Anapolina, fica
em 4º, com seis pontos, resultantes de uma vitória, três empates e uma derrota.
Completam a rodada os
duelos entre Cerrado e Itumbiara, nesta quinta (01), en-

tre Jaraguá e Aseev, e, ainda,
entre Inhumas e Aparecida,
ambos no sábado (03). Já a
próxima rodada, tem início
na terça-feira (06), com duelo entre Anapolina e Cerrado. Completam a rodada outros três jogos, que acontecem na quarta-feira (07):
Aparecida e Jaraguá, Inhumas e Goiânia e Aseev e
Itumbiara. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Alan Deyvid/Atlético-GO

Com exceção de Luiz Fernando, que está suspenso, o treinador Eduardo Baptista terá todo o elenco rubro-negro à disposição

primEira parte
Breno Modesto
Depois da derrota no clássico contra o Goiás, que acabou
resultando na demissão do técnico Jorginho, o Atlético Goianiense volta a campo por outra
competição e com um novo
comandante. Pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o Dragão, agora comandado
por Eduardo Baptista, recebe
o São Paulo, no Estádio Serra
Dourada, às 21h30 desta quinta-feira (1).
Com pouco tempo de trabalho, Baptista confirma que
não fará muitas mudanças na
equipe que vinha atuando com
Jorginho. De acordo com o treinador, o principal ponto trabalhado durante a semana foi
a pressão em cima dos jogadores adversários.
“Procuramos não fazer
grandes mudanças na parte
tática, para não gerar um conflito na cabeça dos atletas. Coloquei em prática alguns comportamentos, como pressionar
o adversário. O São Paulo é
um time que não pode pensar

Com promessa de Serra Dourada lotado, Atlético abre
semifinal da Copa Sul-Americana contra o São Paulo
enquanto tem a bola, que não
pode receber a bola de costas
e girar, porque praticamente
todos os jogadores têm condições de achar um passe para
os dois centroavantes (Luciano
e Calleri), que têm qualidade.
fizemos também alguns encaixes de área, que eram importantes, e algumas situações
para podermos jogar e criar
situações de espaço. falamos
só em marcação, mas o Atlético

também precisa jogar, precisa
se impor e ter a bola para oferecermos risco ao São Paulo”,
disse Eduardo Baptista.

Churín, que estava suspenso
no jogo contra o Esmeraldino,
pelo Brasileirão.

Desfalque

Para enfrentar o Atlético
Goianiense, o técnico Rogério
Ceni terá três desfalques. O
zagueiro Miranda e o atacante Nikão estão lesionados,
enquanto que o volante Luan
segue aperfeiçoando a forma
física após cirurgia no joelho.

Expulso na vitória contra
o Nacional, o atacante Luiz
fernando é o único desfalque
de Eduardo Baptista para o
duelo contra o São Paulo. Em
seu lugar, quem deve começar jogando é o argentino

São Paulo

FICHA tÉcNica
Atlético-GO x São Paulo
Data: 1 de setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Árbitro:
Jesús valenzuela (veN). Assistentes: carlos lopez (veN) e tulio Moreno (veN). VAR: Juan Soto (veN)
Atlético-GO: renan; Dudu, Wanderson, Klaus
e Jefferson; Gabriel Baralhas, edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington rato
e Diego churín.
Técnico: eduardo Baptista

São Paulo: Jandrei, Diego costa, Ferraresi e
léo; igor vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia),
rodrigo Nestor, igor Gomes e reinaldo; luciano e calleri.
Técnico: rogério ceni

Em contrapartida, o comandante pode contar com duas
novidades. O zagueiro venezuelano ferraresi e o atacante argentino Bustos foram
inscritos na Copa Sul-Americana e são as novidades
entre os relacionados. O defensor deve começar o confronto como titular.

Histórico

A partida desta quinta-feira
(1) será a décima sétima da história entre Atlético Goianiense
e São Paulo, sendo o primeiro
na Copa Sul-Americana. Até
aqui, quem mais venceu foram
os paulistas. Sete triunfos do
Tricolor contra cinco do Rubro-Negro. Além disso, as equipes ficaram no empate em outras quatro oportunidades.
O último encontro aconteceu há quase dois meses. Pela
15ª rodada do Campeonato
Brasileiro, o São Paulo, mesmo
atuando como visitante, derrotou o Dragão por 2 a 1, no
Estádio Antônio Accioly, em
jogo disputado no dia 3 de julho. (Especial para O Hoje)
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Camila de Ávila é uma das pacientes que aguarda um doador compatível para receber o transplante após ser diagnosticada, em dezembro do ano passado, com leucemia linfocítica aguda

Goiás tem 12 pacientes esperando
doação de medula óssea
Estado tem mais de 232 mil pessoas cadastradas como doadoras, segundo a Redome
Reprodução

Alexandre Paes
Antes de ser diagnosticada
com leucemia linfocítica aguda,
a médica Camila de ávila Alves
Pereira, 29, sentia dores de
garganta constantes. Apesar
da medicação com antibióticos,
nada melhorava. “No primeiro
exame já veio que eu estava
com quase nenhuma célula de
defesa no corpo”, relembra.
Começou então, desde dezembro do ano passado, uma corrida por doadores de medula
óssea compatíveis.
A família inteira correu
para fazer testes de compatibilidade da medula. As chances de encontrar um doador
compatível na família são de
25%. Geralmente, os irmãos
são as primeiras escolhas
quando a simetria chega a
100%. “Os meus irmãos só
são 50% compatíveis comigo”,
lamenta Camila.
Agora em tratamento com
a imunoterapia enquanto
aguarda um doador, a médica
faz parte de um grupo de outros 11 pacientes em Goiás
que aguardam na fila de espera por um transplante de
medula. Segundo a Rede Nacional de Doadores de Medula
Óssea (Redome), Goiás tem
mais de 232 mil pessoas cadastradas como doadoras.

O encontro e a esperança

Depois de meses na fila de
espera, um doador 100% compatível foi encontrado para Camila. A paciente, junto da família, aguarda os resultados de
novos exames que foram realizados para finalmente fazer
o transplante. “Mesmo caso eu
não encontrasse um doador
ativo, o importante é aumentar
o alcance de informação, e aumentar o número de cadastrados como doadores. Para mim
o mais importante foi conhecer
histórias de pessoas que assim
como eu, estão precisando receber o transplante de medula.
E com certeza estou muito ansiosa e esperançosa pelos resultados”, comemora.

Doadores

Em Goiás, mais de 232 mil
pessoas são cadastradas como
doadoras de medula óssea. De
acordo com os dados do Redome, atualmente 12 pacien-

De acordo com Rede Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), 232 mil pessoas estão cadastradas como doadoras em Goiás
tes aguardam na fila de espera
por um transplante de medula
no nosso Estado.
No Brasil, cerca de 650 pessoas aguardam pela doação
de medula de um doador que
não seja parente. A boa notícia
é que o número de doadores
voluntários cadastrados tem
aumentado expressivamente
nos últimos anos. Em 2000,
segundo o Instituto Nacional
do Câncer (Inca), eram 12 mil
inscritos e, dos transplantes
de medula realizados, apenas
10% dos doadores eram cadastrados no Redome.
Atualmente com mais de
5,5 milhões de doadores inscritos, o Brasil tem o terceiro
maior banco de dados do gênero no mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos e da Alemanha. "A chance de se identificar um doador compatível,
no Brasil, na fase preliminar
da busca, é de até 88%, e ao
final do processo, 64% dos
pacientes têm um doador
compatível confirmado", explicou o instituto.

Procedimentos

As coletas de células troncos
são realizadas em centros de
transplantes ou hemocentros
públicos ou privados em todo
o país. Goiás passará a ter, a
partir desta sexta-feira (2), um

novo hospital para a realização
desse tipo de transplante.
Atualmente, o hospital Araújo
Jorge, mas o hospital Estadual
Alberto Rassi (hGG) também
terá o procedimento.
A diretora geral da Rede Estadual de hemocentros (hemogo), Denyse Goulart, explica
que há alguns equívocos sobre
a doação de medula. Ela aponta
que a principal diferença desse
tipo de doação são as condições
do doado. “Comumente as pessoas pensam que só é possível
doar um órgão após a morte,
por meio de um doador cadáver. Mas a doação de medula
óssea é diferente. É preciso que
o doador esteja vivo, com a
medula ativa, e produzindo células que possam ser doadas
para outra pessoa”, explica.
A medula óssea é um tecido
gelatinoso que fica no interior
dos ossos e é responsável por
fabricar células sanguíneas.
O transplante de medula é
uma opção de tratamento recomendada em alguns casos
de doenças que afetam a produção dessas células, como
leucemias e linfomas.
O procedimento consiste na
substituição de uma medula
óssea doente ou deficitária por
células normais desse tecido.
Do sangue são retiradas as células jovens da medula, que

funcionam como estimuladoras
de geração de novas células no
organismo. E uma única doação
pode salvar a vida de quem
precisa, além de mudar a vida
do próprio doador.

Como ser um doador

Para ser um doador, basta
procurar alguma unidade do
hemocentro do estado e agendar
uma consulta de esclarecimento
sobre a doação de medula óssea.
O voluntário precisa ter entre
18 e 35 anos de idade, além de
boa saúde. Ele vai assinar um
termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) e preencher
uma ficha com informações pessoais. Será retirada uma amostra
de 5ml de sangue para testes
de compatibilidade genética.
“O sangue é analisado por
exame de histocompatibilidade (hLA), um teste de laboratório que identifica características genéticas a serem cruzadas com os dados de pacientes que necessitam de
transplantes para determinar

a compatibilidade. Em seguida, os dados pessoais e o tipo
de hLA são incluídos no Redome”, explica Denyse.
A hemogo alerta para a importância de manter os dados
sempre atualizados, tendo em
vista que, quando houver um
paciente com possível compatibilidade, o voluntário será consultado para decidir quanto à
doação. Para seguir com o processo, são necessários outros
exames que confirmem a compatibilidade, além de uma avaliação clínica de saúde.
“É uma taxa muito alta e
é absolutamente frustrante
para o paciente saber que ele
tem um doador compatível,
mas ninguém o encontra. As
campanhas em todo o mundo
são feitas para que as pessoas
que se cadastraram atualizem
seus dados, assim, quando alguém precisar de um transplante, elas serão encontradas
da maneira mais rápida possível”, complementa. (Especial para O Hoje)

Requisitos paRa seR um doadoR de medula
2 Ter entre 18 e 55 anos de idade
2 Estar em bom estado geral de saúde
2 Não ter doença infecciosa ou incapacitante
2 Não apresentar doença neoplásica, hematologia ou do sistema imunológico
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STJ: ausência de confissão não impede
acordo de não persecução penal

Eles se reuniram com o secretário, que prometeu uma revisão

Músicos da
Orquestra Sinfônica
estão sem reajuste
salarial há
mais de 10 anos
Daniell Alves
Os membros da Orquestra Sinfônica de Goiânia estão
sem reajuste salarial há mais de 10 anos. Um membro
da orquestra, que prefere não se identificar por medo
de retaliação, relata que o problema já foi questionado à
Prefeitura de Goiânia, mas ainda não houve acordo. Segundo ele, um projeto sobre o assunto foi apresentado à
antiga gestão há dois anos, porém os baixos salários têm
acarretado em problemas financeiros para os profissionais.
“Neste ano, por um movimento dos músicos, começamos a procurar o secretário de cultura [Zander fábio]
e tivemos duas reuniões com ele. Nos reunimos com o
prefeito também, quando foi entregue o projeto em
mãos e ele protocolou. hoje esse projeto está na secretaria de finanças, mas ficou meses parado e hoje está
parado na secretaria de finanças”, informa.
O músico pontua que a orquestra trabalha bastante,
atendendo a todos os pedidos da secretaria e tem uma
agenda de concertos em teatro, além de pedidos da prefeitura. “Somos uma das orquestras que mais trabalham
no Brasil, mas temos o menor salário do País”, diz.
Os membros questionam “a lentidão para realizar
algo que é de extrema urgência”. De acordo com o músico, a situação está se estendendo por meses e ficou
parada na secretaria por 60 dias sem nada acontecer.
“Por conta disso, os profissionais enfrentam muitas dificuldades financeiras em diversas áreas devido aos
baixos salários. Temos
músicos que recebem
R$ 2 mil”, denuncia.

Grupo de trabalho

“Somos uma das
Sobre o assunto, o
secretário municipal
orquestras que mais
de Cultura, Zander fátrabalham no Brasil,
bio, esclarece que
criou um grupo de tramas temos o menor
balho juntamente com
salário do País”,
o prefeito Rogério
Cruz para reverter
lamenta o músico
este problema. “Não
são 11 anos não, desde
a fundação da orquestra ela nunca passou
por uma reestruturação. Após minha chegada, eu vi que temos uma das
melhores orquestras do Brasil, com uma das piores remunerações e isso acarreta em uma série de fatores
que são prejudiciais”, pontua.
De acordo com o secretário, está sendo realizado
um trabalho com membros da Secretaria Municipal de
Cultura (Secult) e membros da Orquestra Sinfônica
para chegar a um acordo. A Secult, junto ao prefeito,
teve a iniciativa de fazer a valorização. Mas tem trâmites
legais e profundo estudo, uma vez que nunca havia
tido essa reestruturação para que esse projeto possa
chegar à Câmara com o aval do prefeito”, finaliza.
Criação

A Orquestra Sinfônica de Goiânia foi criada em
1993 pelo Maestro Joaquim Jayme e pelo Secretário
Municipal de Cultura Kleber Adorno. A organização
possui uma orquestra profissional composta por 75
músicos instrumentistas e coro profissional de 44 músicos cantores, além dos grupos formativos que trabalham no aperfeiçoamento das habilidades técnicas de
estudantes de música e de programas educacionais direcionados a crianças e adolescentes da rede pública
de ensino da cidade de Goiânia.
“Não obstante, a relevância de sua atuação alcança
a transformação social na vida tanto de seus integrantes
e beneficiados diretos quanto daqueles que participam
como plateia de suas apresentações e atividades artísticas.
Conta com a presença regular de regentes e solistas de
projeção internacional, explorando os mais variados
repertórios de diferentes estilos durante a temporada”,
aponta a direção do local. (Especial para O Hoje)

A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) entendeu que a mera ausência
de confissão do autuado, durante
o inquérito policial, não impede que o Ministério Público analise o oferecimento do acordo
de não persecução penal. O colegiado anulou
decisão da Justiça do Rio de Janeiro que,
mesmo diante do pedido da defesa, não remeteu os autos para serem apreciados pelo
procurador-geral de Justiça, depois que o
membro do Ministério Público em primeira
instância deixou de oferecer o acordo, sob o
argumento de que o acusado não havia confessado o delito na fase do inquérito. O juiz,
ao rejeitar o pedido, justificou que, além de
não ter sido preenchido o requisito objetivo
da confissão, o acordo não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do órgão acusador. O relator, ministro Rogerio

Schietti Cruz, ao determinar a remessa dos
autos à instância revisora do Ministério Público, reafirmou o entendimento do STJ de
que, nos mecanismos da Justiça penal consensual, embora não haja direito subjetivo
do réu, há um poder-dever do titular da ação
penal, que é diferente de uma simples faculdade do órgão, como foi apontado na instância
de origem.Schietti destacou que o acordo de
não persecução penal, disposto no artigo 28A do Código de Processo Penal (CPP), é um
instituto despenalizador que busca a otimização do sistema de Justiça criminal, por
isso não pode deixar de ser aplicado sem
justificativa idônea. Ele apontou que, no caso
de recusa por parte do membro do Ministério
Público, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, conforme
o artigo 28-A, parágrafo 14, do CPP.

Homenagem a advogado
O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) realizou cerimônia de atribuição do
nome do advogado Alberto
Simonetti Cabral filho à
sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizada no 1º andar do
bloco A do edifício-sede.
Ao abrir a solenidade, o

presidente do TST, ministro
Emmanoel Pereira, lembrou o período em que
conviveu com Simonetti,
quando era conselheiro federal da OAB. “Era um homem de muita fibra e que
deixou um inestimável legado em favor da advocacia nacional”, afirmou.

Bizarrice mineira
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos
Deputados aprovou em
caráter conclusivo o Projeto de Lei 2209/21, que
declara o município mineiro de Lagoa Dourada
como a Capital Nacional
do Rocambole. A proposta,
do deputado Aécio Neves

(PSDB-MG), recebeu parecer pela aprovação do relator, deputado Paulo AbiAckel (PSDB-MG). O texto,
que já havia sido aprovado
pela Comissão de Cultura,
segue agora para o Senado
federal, a menos que haja
recurso para que seja votado também pelo Plenário da Câmara.

Procedimento
de Retiﬁcação
Administrativa
A 3ª Câmara Cível do TJGO
decidiu que a retificação da área
de um imóvel rural pode ser
feita em via administrativa ou
judicial. Para o relator, desembargador Anderson de Holanda,
“a providência a ser adotada no
caso não seria a mera averbação
do georreferenciamento, mas
sim a instauração do devido procedimento de retificação, administrativo ou judicial”.

STF julgará sobre exclusividade do
MP para propor ação de improbidade
O Plenário do Supremo Tribunal federal
deve retomar o julgamento dos dois
processos que discutem a legitimidade para
propor ação de improbidade administrativa.
As ações diretas de inconstitucionalidade foram
propostas por associações de procuradores e
advogados públicos. Elas questionam alterações
promovidas pela nova Lei de Improbidade
Administrativa que garantem ao Ministério
Público atribuição exclusiva para propor ações

de improbidade. Oito dos ministros consideraram que qualquer pessoa jurídica lesionada
por atos de improbidade tem direito de propor
esse tipo de ação. No início da sessão, o relator,
Alexandre de Moraes pediu para fazer ressalva
em relação ao seu voto. Segundo o ministro, a
administração pública fica apenas autorizada,
e não obrigada, a representar o agente em
ações de improbidade por atos praticados no
exercício de sua atribuição.

RÁPIDAS

t

2 CNJ – Concurso seleciona oito melhores decisões brasileiras em prol dos direitos humanos.
2 Finalmente! – Bem-vindo, querido setembro. (Especial para O Hoje)

Crianças marcham e empunham
réplicas de fuzis em escola goiana
Ao menos seis crianças foram filmadas marchando enquanto empunhavam simulacros de fuzis em uma escola
pública de Padre Bernardo, região do Entorno do Distrito federal. Os vídeos foram divulgados nas redes sociais.
Nas imagens, um homem
aparece dando instruções de ordem unida, comum em quartéis.
A pessoa que grava narra as
imagens. “Crianças aprendendo
a manusear armas na vendinha
[bairro onde a escola fica localizada]”. Ainda segundo o locutor,
o curso teria sido promovido
pela Guarda Mirim, dentro Escola Estadual Santa Bárbara.
A direção do colégio alegou
que cedeu o espaço para a
Guarda Mirim há aproximadamente seis meses. O projeto
teria o apoio da prefeitura de
Padre Bernardo.
A prefeitura do município

Reprodução

Os vídeos foram gravados em uma escola pública em Padre Bernardo
afirmou que um instrutor do
projeto esteve no gabinete do
prefeito solicitando apoio para
realizar as atividades, mas foi
informado de que teria de
apresentar o Projeto da Guarda
Mirim juntamente com um
plano de trabalho. Segundo a
prefeitura, os documentos não
foram entregues.
“A prefeitura não possui

nenhum vínculo empregatício,
contrato, convenio e nem mesmo parceria com o instrutor
ou com o projeto. A escola não
está vinculada a rede de ensino
municipal. A prefeitura sequer
foi informada sobre início das
atividades com os alunos, bem
como das práticas a serem ensinadas”, afirmou. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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MP reforça proibição da prática
de telemarketing abusivo
Consumidor não
pode ser exposto
ao ridículo ou
constrangimento
nas ligações
Daniell Alves
As operadoras de telefonia
em Goiás estão proibidas de
praticar telemarketing abusivo
contra os consumidores. O Ministério Público de Goiás
(MPGO), atuando na defesa
coletiva do direito dos consumidores, obteve da 4ª vara Cível de Goiânia liminar que
proíbe a prática. De acordo
com o promotor de Justiça
Goiamilton Antônio Machado,
as empresas estão proibidas
de praticar telemarketing ativo
de oferta de produtos e serviços por ligações telefônicas
pessoais ou robochamadas.
A decisão aponta que as
operadoras também não podem praticar telemarketing
ativo de oferta de produtos e
serviços aos consumidores
por ligações telefônicas pessoais, robô chamadas ou mensagens eletrônicas, fora do
horário 9 e 21 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados entre 10 e 16 horas,
salvo seu consentimento prévio, livre e expresso.
“As empresas ainda estão
obrigadas a facultar e oferecer aos consumidores meios
adequados para solicitar, no
mesmo contato, por ligações
pessoais ou mensagens eletrônicas, o bloqueio imediato
de sua linha telefônica para
serviços de telemarketing”,
diz o documento.
Por fim, foi fixado o prazo
de dez dias para que as acionadas comprovem o cumprimento das determinações,
sob pena de multa diária no
valor de R$ 100 mil, limitada
a 30 dias, em caso de descumprimento.

O Ministério Público
de Goiás obteve da
4ª Vara Cível de
Goiânia liminar que
proíbe a prática de
ligações pessoais ou
robô chamadas

Prática abusiva

O juiz Pedro Ricardo Bren-

dolan ressalta que o excesso
de ligações e mensagens indesejadas, especialmente após
solicitação do consumidor para
que cessem, configura prática
abusiva reprovável. Ele considera as provas contidas no
inquérito civil público instaurado pelo promotor de Justiça
que demonstrou a persistência
das operadoras, mesmo após
manifestação de desinteresse
dos consumidores, configurando seu desrespeito ao violar
os direitos garantidos em lei.
“Nota-se pelas reclamações
anexadas aos autos a recorrente
menção ao excesso de ligações
e mensagens de texto, feitas de
forma contínua e insistente,
em todos os períodos do dia,
seja, em dias de descanso, seja
durante sua jornada de trabalho, o que toma tempo e gera
desgaste, irritação e sensação
de impotência aos consumidores”, pontuou o magistrado.
Ainda de acordo com a liminar, essa situação afronta
os direitos do consumidor,
em especial contra o previsto

na Resolução nº 632/2014 da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em seu
artigo 3º, inciso XvIII, o qual
dispõe que os usuários de serviços de mensagens têm direito ao não recebimento de
conteúdos de cunho publicitário em seu telefone móvel,
salvo consentimento prévio,
livre e expresso.
O promotor de Justiça esclarece que os fatos que levaram ao resultado da ação, no
início de julho deste ano, são
de domínio público e de notório conhecimento da sociedade,
uma vez que “dificilmente se
encontra alguém que não tenha tido aborrecimentos com
as ofertas e cobranças abusivas
das operadoras de serviço de
telecomunicações, via de ligações pessoais ou digitais (robochamadas), ou mensagens
eletrônicas”, afirma.

Constrangimento

A prática é considerada
abusiva, de acordo com o Artigo 42 do Código de Defesa

do Consumidor (CDC). De
acordo com o CDC, o consumidor não pode ser exposto
ao ridículo ou constrangimento nas ligações, mesmo
em casos em que a pessoa
esteja inadimplente.
O Procon Goiás ressalta que
as chamadas excessivas e em
horários inoportunos também
são consideradas abusivas, pois
invadem a intimidade e a tranquilidade do consumidor. Segundo o órgão, na maioria das
vezes, as ligações são realizadas
pelo chamado “robocall”, um
sistema de inteligência artificial
que liga simultaneamente para
várias pessoas.
“Quando isso ocorre, a primeira que atender o telefone
é direcionada a um atendente
de telemarketing. O problema
desta prática é que não há o
controle do número de ligações efetuadas para cada número, o que faz com que uma
só pessoa acabe recebendo
inúmeras chamadas ao longo
do dia”, explica. (Especial
para O Hoje)

ESTELIONATO

Vítimas caem em golpe de falso consórcio
Ao todo seis suspeitos foram presos, uma de Anápolis
e outras cinco em Goiânia na
última semana. Mas, segundo
o delegado que está à frente
das investigações, Guilherme
Conde, ainda faltam cerca de
10 pessoas envolvidas ainda
para serem presas. Ele afirma
que o processo segue em fase
de investigação e que após a
divulgação as vítimas estão
aparecendo aos poucos.
Um dos lesados, em vídeo
divulgado pela Polícia Civil,
mostra a casa simples, praticamente vazia porque teve
que vender tudo o que tinha
para conseguir ter dinheiro
para o consórcio de um caminhão e um trator. Mas, a
suposta empresa deu um
novo prazo para a entrega, o
que gerou revolta na vítima.
Investigadores do 7º Distrito Policial e 23º Distrito Policial de Goiânia, com apoio
de diversas equipes da 1ª e
3ª Delegacias Regionais, que
fizeram o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão dos seis envolvidos e também sete de busca e apreensão nas duas cidades. Os cri-

Ainda de acordo com a Polícia Civil, existem indícios da prática de pirâmide financeira
mes são apontados como associação criminosa e estelionatos, por meio de falsos financiamentos e consórcios.
Ainda de acordo com a polícia civil, existem indícios da
prática de pirâmide financeira.
Segundo a PC, as empresas
investigadas possuem ramificações em outras unidades da
federação, gerando suspeitas

da existência de uma pirâmide
financeira. O mandado contou
também com a apreensão de
três veículos de luxo, máquinas de cartão e uma grande
quantidade de documentos.
As empresas investigadas possuem ramificações em outras
unidades da federação, gerando suspeitas da existência
de uma pirâmide financeira.

A apuração começou há
cerca de seis meses e acredita-se que mais de 200 pessoas
tenham sido vítimas. Até o
momento 12 já foram intimadas para depoimento. A PC
afirma que os envolvidos na
empresa de consórcio criavam
empresas financeiras falsas,
de fachada, de forma a aliciar
vítimas interessadas. A cap-

tação de pessoas ocorria por
meio de redes sociais e era
feita a solicitação de transferência de quantias às vítimas
para que conseguissem o bem
que queriam adquirir - entre
eles carros, motos, casas, caminhões. Depois que o valor
era repassado, os envolvidos
inventam desculpas para atrasos ou informam o fechamento da empresa sem ressarcir.
Segundo o delegado Guilherme Conde, os suspeitos
abriram as empresas com facilidade, mas com novos endereços para aplicar mais golpes. Durante as investigações
foi constatado que os suspeitos festejaram a captação de
R$2 milhões de supostos clientes. O delegado afirma que
ainda está em busca de mais
vítimas do golpe.
Conde destaca que para evitar cair nesse tipo de golpe o
ideal é recorrer à financeiras
que tenham consolidação no
mercado e que sejam de confiança. Também desconfiar de
atrasos na entrega do bem e ,
neste caso, acionar a polícia
em caso de suspeita. (Sabrina
Vilela, especial para O Hoje)

12

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2022

MUNDO

Tropas fazem testes militares
visando Coreia do Norte
Dois países
retomaram os
maiores exercícios
de campo em anos,
depois que os
esforços
diplomáticos e as
restrições da Covid19 levaram à redução
das atividades
Tanques e obuses enviaram
fumaça e ondas de choque pelo
ar a menos de 32 quilômetros
da fronteira fortificada com a
Coreia do Norte nesta quartafeira (31). Mais de mil soldados
sul-coreanos e norte-americanos realizaram um grande exercício de tiro real para intensificar a prática de guerra.
A Coreia do Sul e os Estados
Unidos retomaram os maiores
exercícios de campo em anos,
depois que os esforços diplomáticos e as restrições da Covid-19 levaram à redução de
muitos exercícios.
Os aliados veem os exercícios como parte fundamental
de seus esforços para deter a
Coreia do Norte e seu crescente
arsenal nuclear, mas a Coreia
do Norte os chamou de um
ensaio para a guerra e Rússia
e China expressaram preocupação de possível aumento da
tensão na região.

Soldados sul-coreanos e norte-americanos participam de um exercício militar para deter a Coreia do Norte e seu crescente arsenal nuclear
Um grupo de veículos de
comunicação teve acesso raro
aos exercícios nesta quartafeira, incluindo a agência Reuters. foram os primeiros exercícios de nível de divisão para
a 2ª Divisão de Infantaria/ROKU.S. Divisão Combinada, a única divisão multinacional das
forças armadas dos EUA formada em 2015. ROK são as iniciais do nome oficial da Coreia
do Sul em inglês.
Os exercícios incluíam fogo

real de obuses, tanques, metralhadoras e morteiros americanos e sul-coreanos. Aviões
de ataque americanos A-10 e
helicópteros Apache também
participaram.
Projéteis de obuses atingiram a encosta de uma montanha no Rodriguez Life fire
Complex, enquanto tanques
de ambos os lados manobravam e disparavam seus canhões contra alvos, enviando
ondas de choque pelo vale e

fumaça e poeira no ar.
O coronel Brandon Anderson, vice-comandante de manobra da divisão, disse que os
exercícios não visavam nenhum adversário, mas obviamente levaram em conta a “razão da aliança EUA-ROK” – aludindo à Coreia do Norte.
Os EUA têm cerca de 28.500
soldados na Coreia do Sul.
Os exercícios também fazem parte dos esforços recentes dos militares dos EUA para
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Edital de Convocação
Processo nº 21000.052728/2022-19
A Secretaria de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- SAP/MAPA, em cumprimento ao disposto no Art. 29 e 30, da Portaria SAP/MAPA nº
412, de 8 de outubro de 2021, CONVOCA publicamente via Edital, por se encontrarem
em local incerto e não sabido, os cessionários dos Parques Aquícolas localizados no
reservatório da UHE Cana Brava, listados abaixo, para pronunciarem-se formalmente, se
assim desejarem, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, na condição de cessionário,
sobre a constatação do não envio do Relatório Anual de Produção referente ao ano de
2021.
Vencedores do Edital da Concorrência Pública nº 028/MPA/2013 – Parques
Aquícolas
Edital

Cessionário

CPF/CNPJ

028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013

Rosimar Marçal
Luciene Marçal
Cezomar da Silva Santos
Brunna Ribeiro de Almeida
Izolina Marta Marçal
Larissa Marçal Rodrigues de
Andrade
Regis Adriano Borges de Lima
Cristina Ribeiro da Silva
Rogério Marçal
Regina Marçal Rodrigues de
Andrade
Servulo de Almeida Filho
Daniel Rodrigues da Costa
Odetina Pires Lima
Wellington Leão Campos
Renato David Coimbra
Edilson Soares da Silva
Orivaldo Aparecido Rathef
José Firmino Vieira
Eduardo Henrique Correia de
Paula
Lindamar Pereira Couto
Luzenir Oliveira Sena
Carlos Roberto de Souza
Valdineide Mendes Santos
Solange Rodrigues Batista
Lucia Helena Rosa de Castro
Roberta de Sousa Ferreira Castro
Leonardo Domingos do
Nascimento
Oleandro Domingos do
Nascimento
Josileia Soares Fagundes
Jocirley Domingos do
Nascimento
Simar Alves Teles
Gutemberg Ferreira de Morais
Rui Mathildes dos Reis
Weverton da Costa Leal
Ermelinda Pereira dos Santos
Amilton Felipe da Silva
Abadio Alves Teles
Irateles Mendes Lima
Sebastião Pereira dos Santos
Carmelindo Coelho
Márcio Cordeiro de Santana
Ilvaci de Sousa Rocha
Josilene Monteiro Santana
Joaquim Alves Ferreira Neto
Gecilio Sousa Alves
Nilton Cesar Sousa Alves
Urgelio Sebastião de Carvalho
Deuzina Souza de Oliveira
Jhonatha Silva Castro
Selma Ferreira da Silva Castro
Jonathas da Silva Fernandes
Daniela Martins Figueira
Giovani Pereira da Lacerda
Raimundo Coelho Cardoso
Zilda Pinto da Silva

028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013

XXX.263.651-XX
XXX.586.331-XX
XXX.890.501-XX
XXX.188.741-XX
XXX.143.391-XX
XXX.568.001-XX

Área
Vencida
1
2
3
4
5
6

Nome do
Parque
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01

XXX.944.151-XX
XXX.460.721-XX
XXX.565.251-XX
XXX.492.111-XX

7
8
9
10

Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01

XXX.851.601-XX
XXX.344.621-XX
XXX.364.265-XX
XXX.709.971-XX
XXX.877.321-XX
XXX.156.021-XX
XXX.578.058-XX
XXX.276.581-XX
XXX.212.748-XX

11
12
14
15
16
17
19
20
21

Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01

XXX.718.901-XX
XXX.554.141-XX
XXX.955.256-XX
XXX.943.668-XX
XXX.569.301-XX
XXX.15X.841-XX
XXX.054.111-XX
XXX.545.614-XX

22
23
24
28
32
39
45
51

Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 01
Carmo 02
Carmo 02
Carmo 02

XXX.347.301-XX

52

Carmo 02

XXX.552.371-XX
XXX.691.711-XX

57
58

Carmo 02
Carmo 02

XXX.245.341-XX
XXX.893.961-XX
XXX.806.371-XX
XXX.192.975-XX
XXX.217.891-XX
XXX.586.231-XX
XXX.902.311-XX
XXX.019.781-XX
XXX.876.121.XX
XXX.567.981-XX
XXX.754.211-XX
XXX.778.601-XX
XXX.263.841-XX
XXX.884.171-XX
XXX.936.771-XX
XXX.026.891-XX
XXX.385.031-XX
XXX.663.581-XX
XXX.955.321-XX
XXX.251.971-XX
XXX.409.241-XX
XXX.948.321-XX
XXX.571.421-XX
XXX.819.001-XX
XXX.839.611-XX

158
161
162
163
164
165
166
167
168
174
178
179
186
187
188
189
192
193
197
203
210
216
222
229
230

Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Conquista
Renascer
Renascer

028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
028/2013
027/2013

027/2013
027/2013

Martinho Pinto de Sousa
XXX.276.761-XX
Ilakstan Pinto da Silva
XXX.719.501-XX
Ivone Morais Mesquita Mendonça XXX.902.201-XX
Iva Morais Mesquita
XXX.695.201-XX
Divino Teixeira de Oliveira
XXX.688.751-XX
Jose Pereira de Lucena
XXX.817.231-XX
Eutair Cardoso dos santos
XXX.101.221-XX
Hilda Pinto da Silva
XXX.067.011-XX
Talison Pinto da Silva
XXX.553581-XX
Alcides Alves da Silva
XXX.627.293-XX
Leon Jose de Jesus Lopes
XXX.131.981-XX
Romero Borges Campos
XXX.194.051-XX
Rosemary Ramos Sousa
XXX.380.043-XX
Rainan Costa da Silva
XXX.471.341-XX
Ivonete Rodrigues Feitosa Barros XXX.204.381-XX
Dita Carvalho Godinho
XXX.559.411-XX
Mariana Pereira Gomes
XXX.875.461-XX
Maria Jose Francisco Bento da
XXX.430.581-XX
Silva
Oliveira Jose dos Santos
XXX.513.511-XX
Marinalva de Souza Oliveira Dias XXX.125.271-XX
Wilson Moreira dos Santos
XXX.466.031-XX
Maciel de Morais Santana
XXX.800.011-XX
Elton Jesus dos Santos
XXX.815.201-XX
Weslei Rodrigues de Souza
XXX.583.961-XX
Ireson Moreira dos Santos
XXX.526.131-XX
Reinaldo Barreira
XXX.411.341-XX
Luzia Monteiro da Silva
XXX.479.681-XX
Jose Monteiro Filho
XXX.950.932-XX
Dina Joana Rodrigues Costa
XXX.934.211-XX
Adilton Teixeira Miranda
XXX.445.481-XX
Geison Barbosa da Silva
XXX.138.601-XX
João Franscisco de Paula
XXX.942.161-XX
Joelma Gonçalves Araujo
XXX.915.001-XX
Ana Alice Barbosa de Souza
XXX.566.821-XX
Luiz Silva Abreu
XXX.067.161-XX
Carlos Roberto de Carvalho
XXX.978.126-XX
Nilson Antônio da Silva
XXX.588.061-XX
Irene Alves Sardinha
XXX.128.811-XX
Maria Silva de Oliveira
XXX.415.281-XX
Regina Maria de Sousa
XXX.404.211-XX
Wilton Suriano Fernandes
XXX.333.431-XX
Jaqueline de Siqueira Lustosa
XXX.421.811-XX
Aparecida Pereira da Cruz
XXX.207.761-XX
Agnaldo Mendes Pinto
XXX.667.851-XX
Valdineia Barbosa Ferreira
XXX.911.521-XX
Francisco Jorge Coelho
XXX.029.901-XX
Maria do Carmo Mesquita Coelho XXX.424.921-XX
Wilson José Marçal
XXX.576.031-XX
Geneva Nunes Rodrigues
XXX.873.091-XX
Nelci Divino Silverio
XXX.375.741-XX
Valdemir de Oliveira
XXX.191.701-XX
Wanessa Martins de Amorim
XXX.422.041-XX
Roque Vieira de Souza Filho
XXX.226.531-XX
Reges Borges Campos
XXX.737.601-XX
Romilda Maria Aleixo Campos
XXX.334.821-XX
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
19.033.XXX/0001DE PESCADORES E
XX
PISCICULTORES
SILVIO BATISTA
XXX.467.511-XX
CASTRO E BORGES
XXX.297.051-XX
RESTAURANTE LTDA-ME

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
248
249

Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer

250
252
253
254
255
257
258
259
260
261
262
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
283
286
287
288
291
292
294
295
296

Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Renascer
Três Pontes
Três Pontes
Três Pontes
Três Pontes
Três Pontes
Três Pontes
Três Pontes
Três Pontes

297
298

Três Pontes
Três Pontes

O pronunciamento formal do cessionário, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
poderá se dar pelo endereço abaixo:
Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Esplanada dos Ministérios - Bloco D - 4º andar - Edifício Sede - CEP 70043-900 - BrasíliaDF ou, preferencialmente, pelo e-mail: ¿VFDOL]DFDRFJRGDX#DJURJRYEU
(Assinado eletronicamente)
JAIRO GUND
Secretário de Aquicultura e Pesca

reorientar as operações de
combate em larga escala e foram projetados para simular
um contra-ataque contra um
inimigo “próximo” que poderia
igualar os aliados em capacidades, disse Anderson.
O conflito na Ucrânia forneceu lições sobre a importância das alianças e a necessidade de melhorar a artilharia
de longo alcance e as capacidades de vigilância e reconhecimento, acrescentou.

AUTODEFESA

Taiwan promete
contra-ataque se

forças chinesas
entrarem
no território

O governo de Taiwan informou, nesta quarta-feira
(31), que exercerá seu direito
de autodefesa e contra-ataque
se as forças Armadas chinesas entrarem no território,
no momento em que Pequim
aumenta as ações militares
perto da ilha.
Pequim, que reivindica
Taiwan como seu território
contra fortes objeções do governo em Taipé, tem realizado exercícios militares ao redor da ilha este mês, em reação a uma visita da presidente
da Câmara dos Deputados dos
EUA, Nancy Pelosi.
Autoridades de defesa de
Taiwan disseram que as patrulhas militares da China
perto de Taiwan continuam
e que a intenção de Pequim,
de transformar o Estreito de
Taiwan que separa os dois
lados em seu “mar interior”,
é a principal fonte de instabilidade na região.
“Para aeronaves e navios
que entrarem em nosso território marítimo e aéreo, o Exército Nacional exercerá o direito
de autodefesa e contra-ataque
sem exceção”, disse Lin Wenhuang, vice-chefe do EstadoMaior Geral de Operações e
Planejamento, em entrevista.
Taiwan disparou nessa terça-feira (30), pela primeira
vez, tiros de advertência contra um drone chinês, logo
após a presidente Tsai Ingwen determinar que os militares de Taiwan tomassem
“fortes contramedidas” contra
o que chamou de provocações
chinesas. (ABr)
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Cultura imersiva
Chapada dos veadeiros recebe festival Ilumina, evento com show e diversas experiências
Elysia Cardoso
Durante os dias 8, 9 e 10 de setembro, no coração
da Chapada dos veadeiros, o Ilumina propõe uma
conexão com diversas vivências, práticas corporais,
encontros com professores, pesquisadores e palestrantes, em contato direto com a natureza
do cerrado. Além disso, o festival traz apresentações de Emicida, com o festejado álbum
AmarElo e Luedji Luna, que apresentará
o show “Bom Mesmo é estar debaixo
d’água”, fruto do seu segundo disco.
A oitava edição do festival Ilumina
acontecerá, mais especificamente, na
Aldeia Multiétnica, espaço dedicado
ao fortalecimento das culturas e lutas
políticas dos povos indígenas e quilombolas. Com ingressos à venda e
limitados, cada um dos três dias do
evento será encerrado com uma
grande atração musical.
“A proposta inicial do nosso evento era reunir pessoas em um festival
de música onde elas pudessem, por
meio de vivências práticas e trocas
de conhecimento, ativar a seguinte
percepção: Somos todos responsáveis pelo cuidado e preservação do
nosso ambiente externo, a natureza,
tanto quanto somos responsáveis
por cuidar e conhecer o nosso ambiente interno - emoções, sonhos, relações, saúde e bem-estar”, explicam
Karla Duarte, idealizadora do festival,
e Lara Luzuah, co-criadora.
Com uma programação eclética e reflexiva, o espaço do evento contará com
o Palco Cerrado, por onde passarão Luedji
e Emicida, citados acima, mas também Zé
Miguel com a prática Gokul Yoga, que é natural de Maputo, Moçambique, e está envolvido
no universo das terapias e Yoga desde 2005,
bem como Carla vollmer e Matthew vollmer, com
Ashtanga vinyasa Yoga, considerados dois dos maiores nomes da prática no Brasil.
Também estão confirmados para o mesmo palco as atividades Iyengar Yoga, com Camila De Lucca e Pedro Pessoa, além de

Djuena Tikuna com o show Torü Wiyaegü “Os cantos que
Acalentam os Imortais''. As vivências “A Lembrança de
Si Mesmo”, com Déa Trancoso e “forró Não Binário”,
com Camilla Santiago também fazem parte da programação. veja a programação completa abaixo.
O evento contará ainda com o Palco futuro
Ancestral, dedicado às rodas de conversa temáticas e palestras. Entre os nomes confirmados estão Marcelo Rosenbaum, renomado
designer brasileiro, com a palestra sobre
“Design para Transformação”, Thiago ávila,
Nildes Kariri-Xocó, Chiquinha Santos e
Maria Carol, que falarão sobre a sua experiência de transformação na roda de
conversa sobre a “Cultura do Bem viver”. Além destes, Alessandra Luglio,
nutricionista da Universidade de São
Paulo e ativista, fará a roda de conversa com o tema “Sua Alimentação
Molda O Mundo”, na qual discutirá
o veganismo como passaporte para
a regeneração da ética, da saúde humana, do meio ambiente e do amor.
Por último, mas não menos importante, o festival Ilumina mais
uma vez terá o espaço Yoga, completamente dedicado à prática milenar. Nele se apresentarão profissionais como Marcelo Guedes com
Sound healing, Paula Siqueira com
Ashtanga vinyasa, Alana Mendes com
Kundalini Yoga, Leide Nirav com Acro
Yoga, Isabela Scherner/Amaru com Yoga
Alquímico, Mariana Sarmento com hatha Yoga, Dani Caribé com Yogaterapia
hormonal, entre outros. O festival está
desenhado em eixos temáticos, são eles:
manifestações artísticas; culturas ancestrais;
saúde, bem-estar e autoconhecimento; pensamento e contemporaneidade; meio ambiente.
Os ingressos já estão disponíveis antecipadamente
pela plataforma Sympla. (Especial para O Hoje)
Com uma programação eclética e
reflexiva, o espaço do evento contará
com o Palco Cerrado, por onde passará Emicida
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O poder corrompe as pessoas?
Aline Chaves promove dois módulos do projeto ‘AnimaGyn’

Da dublagem
à roteirização
Projeto com foco na troca de
experiências promove oficinas que
contribuem para a formação de artistas
Lanna Oliveira
Promover novos caminhos de ação a partir da
região central do Brasil e
intensificar as dinâmicas
de troca de experiências,
conhecimento e apreciação
do fazer artístico brasileiro
tornou-se pertinente para
Aline Chaves, David Matos,
Liana Yuri Shimabukuro e
Milton Aires. Pesquisadores
e formadores do projeto
‘AnimaGyn - Programa de
formação em Teatro de Animação’, eles investem na
formação de artistas. Dividido em cursos e oficinas
gratuitas, os módulos ocorrem em três espaços da cidade do dia 8 de setembro
à 12 de dezembro.
Goiânia será palco de
um importante projeto de
formação de artistas para
o Teatro de Animação. Totalmente gratuito, o ‘AnimaGyn - Programa de formação em Teatro de Animação’ acontece no Oficina
Cultural Geppetto, Coletivo
Centopeia e SESC Centro
para todas as pessoas com
mais de 15 anos. As inscrições para o primeiro módulo já estão abertas, pelo
site linktr.ee/animagyn, e
seguem até o dia 7 de setembro. A primeira oficina,
que é a de dublagem, ministrada por David Matos.
Segundo seus organizadores, a iniciativa busca
descentralizar atividades
culturais e artísticas de formação, oferecendo aos profissionais de nossa região,
e a quem busca iniciação
nas artes cênicas, um acesso
a conteúdos que nem sempre estão disponíveis, de
forma presencial e em profundidade nas escolas goianas de teatro. As aulas programadas fazem abordagens que vão desde a voz
do ator, passando pelo uso
do corpo na manipulação
de formas, até as técnicas
de criação e manufatura
das formas, objetos, cenários e personagens, para serem usados em cena.

Módulos e ministrantes

Com módulos que duram

entre 20 e 40 horas, as formações serão ministradas
de forma intensiva, durante
toda a semana e também
aos sábados, e tudo de forma
presencial. A primeira delas
será de ‘Dublagem de Animação’, que envolve, por
exemplo, a criação de personagens somente por meio
da voz. O ministrante desta
será David Matos, que é um
dublador, roteirista, ator e
diretor teatral. A ministrante
seguinte será uma arte educadora, que se especializou
nos EUA em técnicas de engenharia de papel para criação de livros pop-ups e livros
artísticos. Liana Yuri falará
sobre ‘Pop-up para Teatro
de Animação’.
O terceiro módulo será
com Aline Chaves, que é
técnica em artes cênicas
pela Escola de Teatro e Dança da UfPA. Ela trará as técnicas para ‘Criação de formas Animadas com Sucata’.
O quarto módulo será o de
‘Teatro de Sombras’ com o
ministrante Milton Aires,
que é Ator, Dançarino, Sombrista e Produtor Cultural.
O quinto e penúltimo módulo será sobre ‘Máscaras Mito, Rito e Animação’, e o
objetivo mais uma vez será
o aprofundamento no surgimento e desenvolvimento
deste tipo de elemento cênico. Aline Chaves também
cuidará deste módulo.
E por fim, David Matos
volta ao ‘AnimaGyn’, desta
vez para tratar sobre ‘Roteiro e Dramaturgia’. Neste
módulo o tema será a escrita, a comunicação, a poesia e metáfora, a estrutura
da narrativa e a formatação
do texto teatral para encenação. Neste ponto, o/a participante já terá conhecido
possibilidades suficientes
para traduzir em narrativa
as histórias que deseja contar aos seus públicos. Sem
limite máximo de idade, o
programa dará espaço para
o público interessado no
processo, considerando as
diversidades culturais, raciais, de credo, de classes
sociais e orientação de gênero e sexualidade. (Especial para O Hoje)

Entenda a definição do que é o poder, o que acontece
com a mente de quem chega lá e como é possível
garantir que os incorruptíveis cheguem ao topo
Empresários e políticos que roubam e
policiais que matam
são resultado de sistemas mal projetados ou são apenas
pessoas más? E os tiranos? São criados
ou já nasceram assim? Quais os tipos
de pessoas conquistam o poder e como
isso nos muda? Para
responder
essas
questões e desvendar o que tanto atrai
o ser humano ao poder, Brian Klass, professor de Política Global na University College London escreveu ‘Corruptíveis’,
um lançamento da
editora Cultrix.
Klass, que é e colunista do ‘The Washington
Post’, traz um olhar revelador e provocativo sobre o
poder, baseando-se em mais
de 500 entrevistas realizadas
com presidentes, líderes religiosos, ditadores, CEOs, criminosos condenados, golpistas e torturadores, além diversas outras pessoas que
chegaram ao topo. ‘Corruptíveis’ responde a quatro
principais perguntas:
“As pessoas piores são as
que chegam ao poder? O poder é o que torna as pessoas
piores? Por que deixamos
pessoas que, sem dúvida não
têm porque estar no comando, nos controlarem? Como
podemos garantir que os incorruptíveis cheguem ao
topo?” (Corruptíveis)
Klass foi assessor de importantes políticos e organizações, entre as quais, a
OTAN a União Europeia e a
Anistia Internacional e é especialista em democracia, autoritarismo, política norte-

querem absolutamente poder algum
e outras são atraídas
para ele por um impulso psicopático; e
por que ser o ‘beta’
(segundo no comando) pode realmente
ser a posição ideal
para sua saúde e
bem-estar.

O autor

americana, política externa,
violência política e eleições.
O autor estuda o tema do poder e da corrupção há uma
década, por todo o mundo –
da Bielorrússia à Grã-Bretanha, da Costa do Marfim à
Califórnia, da Tailândia à Tunísia, da Austrália à Zâmbia.
“Quando você aperta a
mão de alguém que cometeu diversos crimes ou toma
café com um déspota cruel
que torturava seus inimigos, é surpreendente como
é raro que eles correspondam à caricatura do mal.
São frequentemente encantadores. fazem piadas e sorriem. à primeira vista não
parecem monstros, mas,
muitos são”, diz Klass.
‘Corruptíveis’ traz ainda
novas luzes a diversas conclusões surpreendentes,
como: A fisionomia determina quem escolhemos como
líderes; por que os narcisistas
ganham mais dinheiro; por
que algumas pessoas não

Brian Klass foi
criado em Minnesota.
Concluiu seu doutorado em Oxford e
hoje é professor de
Política Global na University College London. Tem também
uma coluna semanal
no Washington Post,
apresenta o premiado
podcast Power Corrupts [O Poder Corrompe] e
é convidado com frequência
para entrevistas na televisão
norte-americana. Klaas realizou pesquisas de campo no
mundo inteiro entrevistando
déspotas, CEOs, vítimas de
tortura, dissidentes políticos,
líderes de seitas, criminosos
e gente que rotineiramente
abusa do poder.
Ele também assessorou
importantes políticos e organizações, entre elas, a Otan,
a União Europeia e a Anistia
Internacional. É especialista
em democracia, autoritarismo, política norte-americana,
política externa, violência
política e eleições. Escreveu
‘The Despot’s Apprentice: Donald Trump’s Attack on Democracy’ (2017); ‘The Despot’s Accomplice: how the
West is Aiding & Abetting
the Decline of Democracy’ e
‘how to Rig an Election’, em
coautoria com o professor
Nic Cheeseman, (2018). (Especial para O Hoje)

Brian Klass concluiu
seu doutorado em
Oxford e hoje é
professor de Política
Global na University
College London

RESUMO De NOvelaS
t
Chamas da Vida
vivi fala para lipe atirar
nela. lipe encara vivi, mas diz
que mudou de ideia e vai matar Demoro, Guga ou cíntia
se eles entrarem. ele diz para
todo mundo ficar longe. Demoro desamarra as mãos de
cíntia. lipe entra no quarto e
cíntia finge que está presa.
lipe diz que rafa estragou
tudo. vivi diz que a polícia
está chegando e ele será preso. Demoro diz que lipe é um
coitado. cíntia diz para lipe
que vai atirar nele.

Mar do sertão
tertulinho vê quando Daomé deixa a cidade. tertulinho
confronta o coronel e acaba
expulso de casa. candoca
sente um enjoo, e Dodôca
se preocupa. candoca aprova
as atitudes de tertulinho, que
se declara novamente para
a professora. zé paulino reúne forças para dizer seu
nome e o de candoca a adamastor. candoca descobre
que está grávida de zé Paulino. Dodôca pede dinheiro
a vespertino.

Cara e Coragem
anita devolve para Martha uma joia que ganhou de
clarice. Marcela e Paulo pensam em investigar Ítalo pelo
assassinato de clarice. lucas
teme ser expulso da companhia de dança por causa
de Duarte. Joca ouve Olívia
marcar um encontro com alfredo em sua nova casa. alfredo é hostil com Moa ao
vê-lo chegar com flores para
Pat. rico conta para Gustavo
e teca que rebeca está na
casa de Moa.

Poliana Moça
Preocupado, Marcelo pesquisa mais sobre o ‘Heptavírus’; o professor conta à luísa
o quanto o vírus pode ser perigoso para a população. Preocupado, João comenta com
luigi e Kessya, que Éric aparenta estar dominando Poliana. João fala para Poliana que
ela está sendo prejudicada
por Éric e que ele quer só ajudar. Poliana pede conselhos
a antônio. Bento, Song e Kessya vão a “luc4tech” para realizar a seletiva de influencers.

Pantanal
tenório diz a zuleica que
pretende fazer as pazes com
Maria Bruaca para não ter
que dividir seus bens com a
ex-mulher. Maria Bruaca não
aceita a proposta do ex-marido. tenório e zuleica discutem. zuleica decide assinar a
procuração, dando poderes a
tenório para vender seu apartamento. José leôncio tenta
convencer José lucas a não
seguir carreira política. zaquieu pede para acompanhar
a comitiva com os peões.
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Últimos dias
Segue até o dia 7 de setembro, o Mirage circus, o
circo lança promoção de ingressos com metade do preço válido para todas as áreas
e dias de espetáculo. inspirado em las vegas e com
mais de 800 toneladas de
estrutura e equipamentos
de última geração, o Gigante
Brasileiro, como é conhecido,
está localizado na arena
Flamboyant, no Flamboyant
Shopping, e conta com espetáculos diversificados. Fazem parte de sua programação o trapézio, malabarismo, mágica, motocross
Freestyle, globo da morte e
muita diversão com os palhaços. Quando: até 7 de setembro. Onde: av. Dep. Jamel
cecílio, Nº 3300, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário: 16h,
18h e 20h30.
espetáculos de dança
São Paulo companhia de
Dança celebra o Dia dos Bailarinos com programação variada durante o mês de setembro. a partir de hoje (1º),
a companhia apresenta diversas atividades em plataformas online e offline. Às
13h ocorre o lançamento do

Mc Danny chega em Goiânia nesta quinta-feira (1º), na Azzure Club
episódio ‘cinderella’, do Podcast contos do Balé no tinyurl.com/spcdcontosbale e
no Spotify tinyurl.com/contosdobalespcd. Já às 21h tem
o lançamento de ‘in excelsis’,
videodança de Matheus Queiroz dentro do projeto SPcD
no Museu com acesso pelo
Youtube (youtube.com/audiovisualSPcD). Quando:
Quinta-feira (1º). Onde: tinyurl.com/contosdobalespcd
e
youtube.com/audiovisualSPcD. Horário: 13h e 21h.
sarau HGG
Nesta quinta-feira (1º),
ocorre mais uma edição do
Sarau do Hospital estadual
alberto rassi – HGG. estrean-

do no projeto de humanização, o cantor e compositor
edhy promete agradar o gosto musical de pacientes,
acompanhantes e colaboradores da unidade com um
enredo musical eclético. O
show começa às 17h, no Jardim da Solistência do HGG.
Quando: Quinta-feira (1º).
Onde: av. anhanguera, Nº
6479, Setor Oeste – Goiânia.
Horário: 17h.
Gastronomia e música
Nesta quinta-feira (1º), o
público do Óri Gastronomia
Japonesa pode conferir um
show de pop rock e MPB
com o cantor Márcio lucas,
além de saborear a culinária

oriental fusion do restaurante, que está situado no
polo gastronômico do Metropolitan Mall. O show tem
início às 20h e apresenta
canções de nomes internacionais e nacionais, como aha, Queen, r.e.M., Jack Johnson, coldplay, Bon Jovi, lulu
Santos, capital inicial, Frejat,
Kid abelha, Djavan, zeca Baleiro e muito mais. O couvert
artístico custa r$ 8. Quando:
Quinta-feira (1º). Onde: av.
Dep. Jamel cecílio, Nº 2690,
Setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 20h.
Dia de funk
Diretamente de São Paulo,
a Mc Danny desembarca em
Goiânia nesta quinta-feira (1º)
para cantar hits como: ‘toma
toma vapo vapo’, parceria
estourada com o cantor goiano zé Felipe, ‘Não pode Se
apaixonar’ e ‘Sem Sentimento’
na azzure club. ainda na
mesma noite, Os Parazim e
a dupla ruan & Davi sobem
ao palco para cantar sucessos
do sertanejo. Os DJs andré
Melo e rafael Melo também
animam a galera com o eletro-house. Quando: Quintafeira (1º). Onde: avenida 136,
Nº 222, Setor Marista – Goiânia. Horário: 22h.

Museu é reaberto depois de 9 anos fechado e grande investimento
seu Republicano de Itu, que
teve Ana Paula Nascimento
como curadora-adjunta e Rogério Ricciluca Matiello félix
como assistente.
Ela diz que a proposta da
exposição é evidenciar como
todo trabalho envolve criação,
planejamento e técnica, empregando esforços físicos e
mentais. Das peças que fazem
parte do acervo do Museu
Republicano de Itu, e que vão
compor a exposição ‘Mundos
do Trabalho’ no Museu do
Ipiranga, a supervisora cita
como exemplo as reproduções de fotografias de imigrantes japoneses de Ryochi

Katahira e as fotografias de
trabalhadores na construção
de estradas de rodagem dos
álbuns de Washington Luís.
Para conferir essa e as
outras exposições, a venda
de ingressos para visitar o
Museu do Ipiranga terá início no dia 3 de setembro.

História do Museu
Republicano

O Museu Republicano
‘Convenção de Itu’ foi inaugurado pelo Presidente do
Estado de São Paulo, Washington Luis Pereira de Sousa, a 18 de abril de 1923 e
desde então subordinou-se

administrativamente ao Museu Paulista que, em 1934,
tornou-se Instituto complementar da recém-criada Universidade de São Paulo e a
ela se integrou em 1963.
É uma instituição científica, cultural e educacional,
especializada no campo da
história e da Cultura Material da sociedade brasileira,
com ênfase no período entre
a segunda metade do século
XIX e a primeira metade do
século XX, tendo como núcleo central de estudos o período de configuração do regime republicano no Brasil.
Encontra-se instalado em
sobrado histórico em Itu, erguido nas décadas iniciais do
século XIX, e que se tornou
residência da família Almeida
Prado. foi nesse local que se
realizou, em 18 de abril de
1873, uma reunião de políticos
e proprietários de fazendas
de café para discutir as circunstâncias do país e que,
posteriormente, se transformou na famosa Convenção
Republicana de Itu, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista.

CELEBRIDADES
Virginia Fonseca visita sua
cidade e dá spoiler sobre
documentário: ‘Muitos
zoaram’
virgínia Fonseca dividiu
com os fãs os detalhes da
gravação do seu documentário e fez reflexões sobre a
sua trajetória em suas redes
sociais com quase 40 milhões
de seguidores."Depois de 2
anos, voltamos na minha cidade, na casa onde eu e zé
Felipe contamos pra vocês
sobre nosso relacionamento!! Na nossa primeira foto
eu coloquei a legenda 'veio
pra somar'. Muitos zoaram,
desacreditaram e olha só...",
iniciou a influenciadora, que
está na reta final da gravidez.
(Mayara Dias, Purepeople)
simaria é acusada pelo exmarido de vazar dados sigilosos de briga judicial
Simaria vive mais uma
disputa judicial com o exmarido, vicente escrig, de
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Reabertura do Museu do Ipiranga
A espera finalmente vai
chegar ao fim e, no dia 7 de
setembro, o Museu do Ipiranga será reaberto ao público, depois de nove anos
fechado e uma ampla obra
de restauro que custou R$
211 milhões. Com o dobro
da área construída, será reinaugurado com 12 exposições -- 11 de longa duração
e uma mostra temporária.
Uma delas tem a curadoria
e peças de acervo do Museu
Republicano de Itu, instituição que também pertence
ao Museu Paulista da USP.
Em ‘Mundos do Trabalho’,
o público vai poder conferir
como foi a atuação de trabalhadores em diferentes atividades e períodos da história do Brasil. “Serão expostas
imagens de registros do trabalho no campo e na cidade,
ferramentas e instrumentos
utilizados em diversas ocupações, destacando o fazer
artesanal desde a concepção
de objetos até a realização
de obras coletivas”, explica
a responsável pela curadoria
da exposição, Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes
Borrego, supervisora do Mu-

n

Yasmin Brunet e Enzo Celulari
vão ao show de Demi Lovato
Demi Lovato
está no Brasil para
uma série de três
shows e foi prestigiada por Enzo Celulari e Yasmin
Brunet ao abrir a
trinca de apresentações no país, na
casa de espetáculos Espaço Unimed, em São Paulo, na
noite desta última terça-feira (30). O filho de Claudia
Raia e a filha de Luiza Brunet chegaram separados ao
show após trocarem beijos durante o festival há pouco
mais de uma semana. Enzo chamou atenção pelo novo
visual. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
quem ela está separada há
um ano. Depois de uma batalha por conta dos bens milionários, que incluem um
apartamento luxuoso na espanha, o motivo do novo
processo movido pelo espanhol é a exposição de deta-

lhes íntimos do casal. as informações são da coluna leo
Dias, do Metrópoles. vicente
ainda acusa Simaria de ter
vazado dados sigilosos dos
processos que envolvem o
ex-casal. ele afirma que foi
ela mesma quem comparti-

lhou os detalhes das ações
com leo Dias e com o site
de Hugo Gloss. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Luana Piovani revela motivo de não ter amigos famosos
luana Piovani fez um post
comemorativo nesta terçafeira, 31 de agosto, após passar o aniversário cercada
pela família, o namorado,
lucas Bittencourt, e poucos
amigos. um dos internautas
fez um comentário polêmico
na publicação: “longe de
toda hipocrisia das festas infindáveis das subcelebridades do Brasil”. Outro seguidor perguntou o motivo de
famosos não comentarem
nas publicações de luana.
“eu não sei. Não tenho amigos famosos. tenho amigos
feitos na vida. Durante trabalhos, ficaram os de teatro”,
respondeu a atriz. (Pedro Pilon, Ofuxico)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia tem sobrecarga e muito
trabalho. cuidado com os excessos. Saber deixar fluir ou descentralizar as responsabilidades é indicado. a teimosia ainda pode
acontecer, gerando brigas. É importante manter seu ritmo de expansão sem se deixar oprimir.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
você pode conseguir resolver
algum conflito sozinho, chegando
a importantes conclusões, por
isso mesmo é que, hoje, sua mente pode intuir ou tomar decisões.
O dia favorece o planejamento,
mas tome cuidado com excessos
e atitudes impulsivas. aproveite
o dia para descansar.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Seu dia tem uma energia de
coragem e movimento. Pode ter
atitudes bem diretas e objetivas.
Pode ter um dia bem produtivo e
focado no seu trabalho, com bastante empenho e dedicação, conseguindo bons resultados e ganhos. Boas trocas com as pessoas
do convívio.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Seu dia te direciona para as
parcerias amorosas e poderá haver alguns conflitos ou desapontamentos. É importante dialogar.
você pode resolver um problema
sabendo ceder e voltar atrás. Notícias podem chegar. você pode
descobrir coisas ou perceber coisas com as quais não concorda.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje será um dia para guardar
energia e fazer apenas o que for
realmente necessário. tome cuidado com a tendência a não respeitar seus limites e aprenda a
impor limites aos outros. É um
dia propício também para avaliar
suas atitudes e refletir, mas tome
cuidado com excessos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
O dia tem uma energia de
saudosismo. tome cuidado com
as emoções mais densas, que podem pesar seu dia. Mágoas também podem surgir. você pode tomar a decisão de romper com
algo que estava ruim. tenha coragem, portanto você pode viver
um rompimento afetivo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
O dia pode trazer atrasos e
alguns desafios, mas é importante
que você tenha sabedoria para
lidar com as coisas de maneira
prática e inteligente. Saiba ser flexível e se alie às pessoas certas,
aquelas que vão te auxiliar em
suas questões pessoais ou profissionais. tome cuidado com armadilhas mentais.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
você está autocentrado e precisa continuar focando em si mesmo e nos seus projetos. tome
cuidado para não se tornar egoísta
ou arrogante. Os amigos podem
ser fonte de ajuda e motivação.
você pode enfrentar as situações
com vigor e energia, conquistando
e vencendo os obstáculos.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Sua criatividade está grande,
bem como o seu ímpeto, que te
levam a avançar em suas ideias
ou em seus planos. Portanto o
dia trará grande avanço se você
conseguir confiar nos seus instintos de liberdade e prazer. Sua
ambição pessoal está grande, e
isso pode estimular magnetismo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Pode ser um dia de boas trocas. as parcerias podem trazer
nova visão das situações. tome
cuidado com desordens materiais.
além disso, fique atento aos seus
gastos, porque prejuízos podem
acontecer. Suas relações podem
estar mais práticas e diretas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Seu dia tem avanços, mas é
importante manter uma postura
de ação prática e direta em seus
objetivos, evitando procrastinar.
É um dia no qual vale a pena
manter sua disposição e sua paciência, já que seu ritmo é mais
acelerado e nem todo mundo estará no mesmo movimento.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O dia traz avanços e ajuda
de todos os tipos. algo que você
estava querendo resolver havia
algum tempo pode chegar a uma
solução ou você pode receber a
resposta que estava esperando.
O dia tem movimento de desfecho de alguma situação. você
pode ficar aliviado.

16
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Em busca da sua outra metade
Daniel Calvet

Espetáculo ‘Um
mero deleite’
ganha
apresentações ao
redor do Brasil e
começa nesta
semana por
Goiânia, no Teatro
Sesc Centro

É através dos
encontros
transitórios e meros
deleites que o
espetáculo tenta
construir o real
signiﬁcado de se
sentir pleno

Lanna Oliveira
Nascido do entusiasmo da
Nalini Cia de Dança pelas diversas cenas contemporâneas
da dança brasileira e do desejo
de partilha entre os diversos
saberes que estão se criando
para as artes cênicas, o espetáculo ‘Um mero deleite’ ganha
apresentações ao redor do Brasil. O projeto começa sua jornada nesta quinta-feira (1º) e
sexta-feira (2) no Teatro Sesc
Centro, às 19h, seguido de batepapo. No domingo (4) o grupo
realiza também a oficina ‘Dança e movimentos para todos’,
na sede da companhia.
O espetáculo ‘Um mero deleite’ tem como pano de fundo
o mito do Andrógino, do filósofo Platão, que trata dos seres
completos e quase perfeitos,
que são partidos ao meio pelos
deuses, e, se sentindo mutilados, vagam por toda a vida
em busca de sua outra metade.
Nesse clima inerente da busca
inquietante pelo amor que a
goiana Nalini Cia de Dança
roda o Brasil. O tour de apresentações começa na Capital,
mas logo segue para Recife
(PE), Belo horizonte (MG), Rio

de Janeiro (RJ), São Paulo (SP),
Brasília (Df) e Jataí (GO).
Dirigido pela coreógrafa,
bailarina e idealizadora valeska vaishnavi, o projeto tem o
intuito de criar ainda mais lastro para a dança que é produzida em Goiás, já reconhecida
em todo o mundo por sua singularidade estética e pela qualidade de produção e realização das obras. Abertos para
as oportunidades, a companhia
enxerga novas possibilidades
de criações e experimentações.
Em Recife, por exemplo, o espetáculo será visto pelo público
do festival Internacional Cena
Cumplicidades, um evento consagrado, que reúne inúmeros
artistas e propostas estéticas.
Mas a coreógrafa pondera
sobre o fato de ainda precisarem
alcançar novos olhares aqui
mesmo, em nosso estado, e por
isso, ela reforça: “nosso desejo
é de que nossa obra também
seja assistida e sentida pelo pú-

blico de nossa cidade e nosso
estado, trazendo as pessoas cada
vez mais pra perto do que a
Nalini tem se proposto a criar.
Por isso não abrimos mão de
iniciar e encerrar esta turnê em
nossa região, onde nasceu nossa
companhia, de forma a garantir
esse acesso gratuito a um trabalho que realizamos com muito
esforço, carinho e dedicação”.
Para as apresentações de
abertura, os ingressos são gratuitos, assim como a aula de
dança, mas uma campanha de
doação de livros é feita, para
que cada espectador doe, voluntariamente, uma obra literária, a ser entregue na entrada
do teatro. Os livros arrecadados
serão doados para bibliotecas
públicas. A retirada de ingressos pode ser feita na bilheteria
do Teatro Sesc, das 8h às 18h.
Para participar da oficina, é
necessário enviar e-mail para
naliniciadanca@gmail.com solicitando inscrição.

Sobre o grupo

A Nalini surgiu em 2016 e
foi criada pela ex-bailarina
da Quasar Cia. de Dança, valeska vaishnavi. Naquele ano,
o grupo estreou dentro da
programação do festival Internacional Goiânia em Cena.
Já em 2017, a companhia foi
convidada para abrir a Mostra SESI de Dança, em Goiânia. Além da presença constante nos palcos da nossa Capital, Nalini também iniciou
suas viagens logo em seu início, participando de eventos
como o festival de Dança do
Triângulo, em Uberlândia,
27º festival de Inverno de
Garanhuns, em Pernambuco,
entre outros.
Em dezembro de 2017 a
cia estreou ‘Um mero deleite’,
dentro da programação do
fuga UfG ‐ festival Universitário de Artes Cênicas e logo
seguiu para apresentações em
eventos relevantes para a arte

CINEMA
t

esTReiAs

Passeio das Águas: 17h30.

After – Depois da Promessa
(after ever Happy, 2022, eua).
Duração: 1h35min. Direção:
castille landon. elenco: Josephine langford, Hero Fiennes
tiffin, louise lombard. Gênero:
Drama, romance. cinemark
Flamboyant: 15h15, 17h40,
20h10. cinemark Passeio das
Águas: 13h40, 16h, 18h20,
20h45. Kinoplex Goiânia: 15h,
18h45. cineflix aparecida:
14h10, 15h10, 16h20, 17h20,
18h30, 19h30. cineflix Butiti:
17h35, 19h30, 21h25.
Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where the crawdads Sing,
2022, eua). Duração: 2h05min.
Direção: Olivia Newman. elenco: Daisy edgar-Jones, taylor
John Smith, Harris Dickinson.
Gênero: Drama, suspense. cinemark Flamboyant: 20h50.
Kinoplex Goiânia: 20h40. cineflix Butiti: 21h.
Maria - Ninguém Sabe
Quem Sou Eu (Maria - Ninguém Sabe Quem Sou eu,
2022, Brasil). Duração:
1h40min. Direção: carlos Jardim. elenco: Maria Bethânia.
Gênero: Documentário. cinemark Flamboyant: 20h50.
O Debate (O Debate, 2022,
Brasil). Duração: 1h15min. Direção: caio Blat. elenco: Débora
Bloch, Paulo Betti, caio Blat.
Gênero: Drama. cinemark
Flamboyant: 19h10, 21h40.
Não! Não Olhe! (Nope, 2022,
eua). Duração: 2h10min. Direção: Jordan Peele. elenco: Daniel
Kaluuya, Keke Palmer, Steven
Yeun. Gênero: terror, suspense.
cinemark Flamboyant: 14h50,
17h50, 21h. cinemark Passeio
das Águas: 17h50, 21h. Kinoplex Goiânia: 16h, 18h40,
21h20. cineflix aparecida:
14h10, 15h10, 16h10, 16h40,

nacional. O espetáculo foi convidado para fazer parte da
programação da Mostra Aldeia
Sesc de Arte 2018 em Goiânia,
realizando Intercâmbio com
o Palco Giratório do Sesc; se
apresentou no 26° festival de
Dança do Triângulo em Uberlândia e no 16° festival Internacional Goiânia em Cena.
Em fevereiro de 2018 a
Cia participou da Mostra Paralelo 16, com a performance
“Queer”. Em outubro de 2019,
a Nalini estreou o trabalho
solo “Titiksha”, interpretado
por valeska vaishnavi, no
festival Internacional Cena
Cumplicidades em Recife
(PE). No mesmo mês, o solo
se apresentou em fortaleza
(CE), no IX festival de Monólogos Teatro e Dança/Solos
Brasileiros, realizado no Teatro Dragão do Mar. No Ceará,
o trabalho foi premiado como
Melhor Espetáculo do festival. (Especial para O Hoje)

O Telefone Preto (the Black
Phone, 2022, eua). Duração:
1h43min. Direção: Scott Derrickson. elenco: Mason thames,
Madeleine McGraw, ethan Hawke. Gênero: terror, suspense.
cinemark Passeio das Águas:
21h45. Kinoplex Goiânia: 21h.
cineflix Butiti: 21h40.
Elvis (elvis, 2022, eua). Duração:
2h39min. Direção: Baz luhrmann. elenco: austin Butler,
tom Hanks, Olivia DeJonge. Gênero: Biografia, musical. cinemark Flamboyant: 20h25. Kinoplex Goiânia: 17h20, 20h30.
Em ‘After: Depois da Promessa’, o casal ‘Hessa’ está crescendo e pode nunca mais ser o mesmo
18h50, 19h20, 21h30, 22h. cineflix Butiti: 16h30, 19h, 21h15.
Cano Serrado (cano Serrado,
022, Brasil). Duração: 1h27min.
Direção: erik de castro. elenco:
Fernando eiras, Paulo Miklos,
rubens caribé. Gênero: Faroeste, drama. cineflix aparecida:
16h50, 17h50, 18h50, 19h50 .
cineflix Butiti: 21h30.
eM CARTAZ
Dragon Ball Super: Super Herói (Dragon Ball Super: Super
Hero, 2022, Japão). Duração:
1h39min. Direção: tetsurô Kodama. elenco: Masako Nozawa,
Masako Nozawa, toshio Furukawa. Gênero: animação, ação,
fantasia. cinemark Flamboyant:
15h, 17h30, 20h. cinemark Passeio das Águas: 14h, 16h30,
19h, 21h30. Kinoplex Goiânia:
14h, 16h10. cineflix aparecida:
16h10, 17h10, 18h20, 19h20.
cineflix Butiti: 17h.
A Fera (Beast, 2022, eua). Duração: 1h33min. Direção: Baltasar Kormákur. elenco: idris
elba, Sharlto copley, leah Jef-

fries. Gênero: Suspense, drama.
cinemark Flamboyant: 13h50,
19h. cinemark Passeio das
Águas: 20h30. cineflix aparecida: 20h40, 21h40. cineflix Butiti: 21h20.
Gêmeo Maligno (the twin,
2022, Finlândia). Duração:
1h48min. Direção: taneli Mustonen. elenco: teresa Palmer,
Barbara Marten. Gênero: terror.
cinemark Passeio das Águas:
14h40. cineflix aparecida:
20h50, 21h50.
O Lendário Cão Guerreiro
(Paws Of Fury: the legend
Of Hank, 2022, eua). Duração:
1h43min. Direção: rob Minkoff, Mark Koetsier. elenco:
Samuel l. Jackson, Michael
cera, Mel Brooks. Gênero:
animação, comédia, família.
cinemark Flamboyant: 13h,
14h15, 15h30, 16h40, 18h. cinemark Passeio das Águas:
13h, 14h15, 15h30, 16h40,
18h. Kinoplex Goiânia: 14h10,
16h30, 18h50. cineflix aparecida: 14h, 14h20, 16h,
16h10, 16h45, 18h20, 19h. cineflix Butiti: 17h, 19h10.

Trem-Bala (Bullet train, 2022,
eua). Duração: 2h07min. Direção: David leitch. elenco:
Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey
King, aaron taylor-Johnson.
Gênero: ação, suspense. cinemark Flamboyant: 16h10,
21h30. cinemark Passeio das
Águas: 19h10, 21h55. Kinoplex
Goiânia: 20h50. cineflix aparecida: 20h30, 21h30. cineflix
Butiti: 18h50.

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: animação, ação, comédia, família.
cinemark Flamboyant: 14h10,
16h20, 18h40. cinemark Passeio das Águas: 15h, 17h10,
19h20. Kinoplex Goiânia: 14h40,
16h40. cineflix aparecida:
14h10, 14h50. cineflix Butiti:
17h30, 19h10.

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. cinemark Flamboyant:
13h20, 15h50. cinemark Passeio das Águas: 12h50, 15h20.
cineflix aparecida: 14h, 14h25.
cineflix Butiti: 16h40.

Thor: Amor e Trovão (thor:
love and thunder, 2022, eua).
Duração: 1h59min. Direção: taika Waititi. elenco: chris Hemsworth, Natalie Portman, christian Bale. Gênero: aventura,
ação, ficção científica. cinemark
Flamboyant: 18h30, 21h15. cinemark Passeio das Águas:
17h30, 20h15. Kinoplex Goiânia:
15h40, 18h10. cineflix aparecida: 20h30, 21h15. cineflix Butiti: 19h20.

O Palestrante (O Palestrante,
2022,
Brasil).
Duração:
1h44min. Direção: Marcelo antunez. elenco: Fábio Porchat,
Dani calabresa, letícia lima.
Gênero: comédia. cinemark
Flamboyant: 19h. cinemark

Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eua). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Kosinski. elenco: tom cruise, Miles teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. Kinoplex Goiânia: 18h20, 21h10.
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Negócios
Reprodução

Em alguns casos, a
negociação pode
alcançar descontos
acima de 90% das
dívidas

Empresas podem quitar dívidas
na Semana da Conciliação
Divulgação / Acieg

O evento teve início na segunda
(29), destinado a
empresas negativadas que desejam colocar as finanças em dia
Ícaro Gonçalves
Cerca de 2,23 milhões de
goianos, ou 41% dos habitantes
do Estado, estão endividados.
Os números do Serasa apontam
que, em média, cada goiano
deve cerca de R$ 4,3 mil, com
um montante total equivalente
a R$ 9,6 bilhões. O número de
endividados cresceu em especial no período de retomada,
com a paralização de negócios
em períodos de fechamento
das atividades. Na comparação
com o período pré-pandemia,
em janeiro de 2019, são quase
30 mil pessoas a mais com o
nome negativado.
Para ajudar a superar as
dívidas, a Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Goiás (Acieg) promove até
amanhã (2) a Semana de Conciliação. O evento teve início
na segunda (29/8), destinado
a empresários, microempreendedores individuais e
micro e pequenas empresas
negativadas que desejam colocar as finanças em dia ou
adquirir empréstimos.
Para pessoas físicas, são
oferecidos atendimentos de
vagas de emprego, parte delas destinadas às pessoas
com deficiência (PCDs). O
evento tem formato de negociação e ocorre das 8h30
às 17h na sede da Acieg em
parceria com a Secretaria
da Retomada do Governo de
Goiás. Segundo a Acieg, em
alguns casos a negociação
pode alcançar descontos acima de 90% das dívidas.
Durante coletiva de imprensa no lançamento da Semana, o presidente da Acieg,
Rubens fileti, destacou que
todos os empresários que possuem CNPJ poderão buscar a
instituição para conciliar dívidas. “O foco maior é naquele empresário que está
sofrendo algum tipo de dor
referente a dívidas vencidas
ou a vencer e sem mão de
obra, seja ela qualificada ou
de PCDs”, destacou.
Rubens também reforçou
o bom momento para retoma-

Reprodução

da: “Essa é uma forma de fazermos com que essa economia deslanche em Goiás, que
está bem aquecida, principalmente para o final do ano em
que temos datas importantes
como a Black friday e o Natal.
É o momento do empresário
reforçar os estoques, contratar
mão de obra temporária. E
com o nome e CNPJ bloqueados em órgãos de proteção de
crédito é um pouco mais difícil
que os empresários alcancem
a retomada”.

Crédito e vagas
para PCDs

Além de microempreendedores individuais e micro

e pequenas empresas poderem negociar suas dívidas,
também poderão contar com
a disponibilização dos serviços do Mais Crédito e Mais
Empregos e atendimento da
Câmara de Mediação e Arbitragem da Acieg (CAM).
Durante a Semana, o Programa Mais Empregos irá disponibilizar vagas de emprego,
dentre elas vagas destinadas
às pessoas com deficiência
(PCDs). O objetivo é incentivar
o aumento da inserção de
pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, conquistando autonomia e qualidade de vida.
O Sebrae Goiás também

marca presença no evento, por
meio da oferta do serviço de
consultoria para micro e pequenos empresários. O diretor-superintendente do Sebrae
Goiás, Antônio Carlos Lima
Neto, destacou a importância
das capacitações e consultorias.
“Acreditamos que possamos
com essa ação dar oportunidades das MPEs se fortalecerem e alcançarem um cenário
de boas expectativas para o
segundo semestre. Temos diversas ações, atendimentos e
consultorias para avaliar a situação e desafios das empresas
para ter condições de se realinhar”, disse em coletiva.
O secretário da Retomada,
César Moura, comentou que o
objetivo das ações do governo
estadual é auxiliar os microempreendedores a reorganizarem suas dívidas, de modo
que consigam pagá-las. “Desde
2020, estamos fazendo esse
trabalho em parceria com a
Acieg e, de lá para cá, conseguimos resgatar empresários
e empregos, e já são 3,2 mil
empresas salvas”, declara.
São parceiros da Semana
de Conciliação a Secretaria
da Retomada, Cartório de Protestos, Goiás fomento, Garanti Goiás, Enel, Saneago e
Sebrae Goiás.

Inadimplência de
pessoas físicas

O SPC Brasil (Serviço de
Proteção ao Crédito) divulgou
no final de julho o Relatório
de Inadimplência Pessoa física com dados que avaliam
as informações dos consumidores que estão com alguma
dívida em atraso. Em Goiânia,
o crescimento da inadimplência no mês de junho chegou
a 4% na comparação com o
mesmo período do ano passado. Já na passagem de maio
para junho de 2022, o número
de devedores cresceu 1,38%.
O levantamento ainda identificou que a maior parte dos
inadimplentes (26,21%) está
concentrada na faixa etária
que vai dos 30 aos 39 anos.
Levando em consideração o
sexo, os homens lideram o ranking com 50,63%, enquanto as
mulheres representam 49,37%.
“O aumento no percentual
de inadimplência pode ser explicado pela alta dos preços
dos itens básicos. O consumidor, sem muita opção, acaba
priorizando certos gastos e
decide quitar alguns tipos de
dívidas em um segundo momento”, comenta Geovar Pereira, presidente da CDL Goiânia (Câmara de Dirigentes Lojistas). (Especial para O Hoje)

