Eleições 2022
Bolsonaro e Lula transferem votos suficientes para seus candidatos?

Em Goiás, o representante bolsonarista é Major Vitor Hugo (PL). Já o nome dos petistas é Wolmir Amado na corrida ao governo do Estado. Por mais que
discordem em quase tudo, um ponto não é nada divergente para Lula e Bolsonaro: acreditam que seus candidatos podem levá-los à vitória. Política 5
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Lei Geral de Proteção
de Dados é um grande
desafio nas empresas
Há dois anos em vigência, a Lei Geral de Proteção de Dados se tornou um desafio nas empresas. A legislação exigiu adoção de uma cultura de privacidade em todos os processos.
No entanto, grande parte dos empresários

ainda não conseguiu se adequar, conforme
aponta uma pesquisa feita pelo Sebrae do Rio
de Janeiro. O levantamento mostra que 62%
das micro e pequenas empresas não entendem as implicações da LGPD. Cidades 11
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Grupo de Caiado
acredita que é
possível vencer
no 1º turno

O otimismo dos aliados do
governador Ronaldo Caiado
indica uma vitória primeiro
turno – se depender deles, é
claro. Coordenador geral e
da região Oeste, o prefeito de
Iporá, Naçoitan Leite, afirma
que em todas as cidades
Caiado conta com 70% de favoritismo. Política 5

Mendanha conta
com apoio de exprefeitos goianos
Quando o ex-governador Marconi Perillo decidiu seguir ao
Senado, a maioria dos membros da Associação de Ex-Prefeitos migrou para Gustavo
Mendanha, que disputa parte
do apoio com o governador
Ronaldo Caiado. Política 6
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Setembro Verde
lembra do câncer
de intestino
O intestino é um órgão essencial para o bom funcionamento do corpo humano. A
campanha Setembro Verde
lembra da importância da prevenção e diagnóstico precoce
do câncer de cólon e reto, o
câncer de intestino. Cidades 10

Goiás ocupa o 8º lugar
em pessoas desaparecidas

Mais de 65 mil pessoas estão desaparecidas em todo o País, de acordo
com dados de 2021. 2.463 são de Goiás, que está em 8º lugar entre os
Estados com maior número de pessoas desaparecidas. Cidades 9

Mulher xingada
por deputado
cobra Justiça

Virgilio Marques dos santos

o que é o famoso
quiet quitting?
Opinião 3

Bolsonaro participa
do funeral da rainha
Elizabeth II em Londres

Milca Reis Bezerra cobra o desfecho de ação que moveu contra
o Professor Alcides após uma
confusão em 2021. Política 5

Política 6

No encerramento da 27ª rodada da competição nacional, os comandados de
Eduardo Baptista tentam
voltar a vencer. Esportes 8

Jogando fora, o Esmeraldino
ficou no 1 a 1 com o Massa Bruta
e aumentou sua invencibilidade.
Esportes 7

Política 2

Anatel libera
5G em mais 7
capitais hoje
A decisão foi aprovada em
reunião do grupo liderado
pela Anatel sobre o avanço da
a faixa de 3,5 GHz. Economia 4

Dupla relança
clássico com
participações

PeLa série a,
Atlético-GO enfrenta
o Internacional

Goiás fica no
empate com o Red
Bull Bragantino

TSE autoriza envio
das Forças Armadas a
11 Estados brasileiros

Rionegro e Solimões lançam
‘Frio da Madrugada’ com a
participação de Jorge e Mateus
em novo projeto. Essência 13
Leia nas CoLunas

t

Xadrez: Recursos escassos for-

çam partidos políticos a priorizar candidatos nas eleições

Política 2

‘Papo Xadrez’ discute o Poder Judiciário do Brasil

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara vem ao podcast essa semana
para falar de sua experiência pessoal e profissional. Essência 14
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Recursos escassos forçam
siglas a priorizar candidatos
Estados apontam acirramento da disputa eleitoral e polarização

TSE autoriza
envio das Forças
Armadas a
11 Estados
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Alexandre de Moraes, aprovou o envio das
forças federais, incluindo militares, para reforçar a segurança no primeiro turno das eleições em 561 municípios de 11 Estados. Os Estados apontam acirramento
da disputa eleitoral, cenário de polarização política e
dificuldades logísticas para pedir o apoio ao Tribunal.
As equipes de apoio serão enviadas ao Acre (21 municípios e localidades), Alagoas (2), Amazonas (26),
Ceará (36), Maranhão (97), Mato Grosso do Sul (8), Mato
Grosso (31), Pará (78), Piauí (85), Rio de Janeiro (167),
Tocantins (10). O envio de forças de segurança durante
as eleições é comum. Os pedidos devem ser feitos aos
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Em 2018, 369
zonas eleitorais tiveram auxílio na segurança.
Cerca de 30 mil militares devem participar da segurança neste ano em todo o Brasil. estes militares atuarão
para “garantir o livre exercício do voto, a normalidade
da votação e da apuração dos resultados”, afirma o TSE.
Em relação a 2018, no entanto, houve um aumento
de pedidos. Naquela ocasião, 11 Estados tiveram auxílio
dos militares, e a quantidade ainda pode crescer, já que
Rio Grande do Norte e Paraíba ainda avaliam solicitar
auxílio durante o pleito. Até o momento, esse auxílio foi
aprovado para 11 estados. “[O auxílio é importante] em
face dos confrontos existentes entre facções criminosas
que atuam em nosso estado, principalmente nesta capital,
o que tem causado clima de insegurança e vulnerabilidade
à população em geral e que pode se agravar no dia do
pleito”, afirmou o juiz eleitoral Robson Aleixo, do Acre.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Embora sejam raras reclamações públicas,
alguns candidatos pressionam para ter maior
repasse do fundo eleitoral. O problema é que
os quase 5 bilhões destinados aos 32 partidos
nos Estados tornam-se uma baita encrenca, já
que os custos de campanha são altos e o dinheiro
pouco. Por ser o diretório nacional de cada legenda responsável por fazer os repasses, nunca
chega nos Estados conforme as expectativas.
Vários fatores podem ajudar ou diminuir os recursos. O maior deles é se a legenda tem muitos
‘puxadores de votos’ ou se os candidatos estão
no mesmo nível competitivo. O outro obstáculo
são os que detém mandato e tendem a receber
mais recursos. Na faixa dos ‘novatos’ é onde se
encontram os descontentes que, às vezes, têm
carisma e votos, mas sem um mínimo de recursos. Por fim, a pressão dos diretórios nacionais
nos regionais para eleger o maior número possível de deputados. Assim, eles regram os recursos e apontam para quem deve receber
mais. Soma-se à escassez o fato de que 30% são
reservas de cota obrigatória para as mulheres.
Por isso, quem tiver mais chances recebe algum
empurrão. Os demais
“juntadores de votos”
têm que se ‘virar nos
30’ e rezar para que o
cidadão-eleitor os tire
da vala dos ‘candidatos de quarteirão’.

Problema na distribuição

A ordem dos caciques nacionais é triplicar o
número de deputados federais. Para tanto, necessitam dos “bons de votos” e recursos. Mas
não tem sido fácil. O PL de Jair Bolsonaro está
tendo uma baita dor de cabeça na distribuição
dos R$ 268 milhões do Fundo Eleitoral destinados
ao partido para atender os 540 candidatos da
sigla que disputam uma vaga na Câmara. Outros
‘grandes’ como União Brasil, PT, MDB, PP, PSD,
Republicanos, entre outros, enfrentam problemas
para repartir o bolo milionário que receberam
da cota de R$ 4,9 bilhões do ‘Fundão’.
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‘Cola’ no Caiado!

O que menos importa nos Estados é a
briga direita X esquerda tão repetida por
políticos, acadêmicos e jornalistas. Alheios
às teses dos debates ideológicos, o foco
dos partidos, seja de que espectro político
pertença, é eleger o maior número de deputados federais possível. Em Goiás, os
candidatos preferem ‘colar’ no governador-candidato Ronaldo Caiado – “um puxador de votos” – do que falar em polarização Jair Bolsonaro (PL) versus Luiz Inácio Lula da Silva (PT), muito menos Simone
Tebet (MDB) ou Ciro Gomes (PDT).

Só em flagrante

Começou a valer a partir deste sábado
(17) o salvo-conduto para que nenhum
candidato a cargos eletivos nas eleições
seja detido ou preso, a menos que seja
em flagrante delito.

Brasil dividido

A polêmica do “Nós contra Eles”, que
aprofundou a divisão entre os brasileiros,
dá sinais de que caminhamos por uma estrada turva e cheia de obstáculos rumo ao
futuro incerto, saia vitorioso Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).
Hoje, qualquer cidadão percebe que este
fosso tende a ampliar, tendo como consequência o aumento da violência de cunho
político alimentada pelo rancor entre lulopetistas e bolsonaristas. O pior é que nenhum
dos dois líderes sinalizam apaziguamento.

Bolsonaro ou neutro?

De acordo com as pesquisas, o governador-candidato Ronaldo Caiado (UB)
pode ser reeleito no primeiro turno. Caso
se concretize, a pergunta que o meio político faz, principalmente sua base, é se
ele vai apoiar Jair Bolsonaro (PL) ou
manter-se neutro. No pico da troca de
farpas entre ambos no ano passado e no
início deste ano, Caiado dava sinais que
se manteria neutro na disputa presidencial e, pelo visto, até agora ele não emitiu
sinais de apoio ao presidente. (Especial
para O Hoje)

Bolsonaro e Lula transferem votos
suﬁcientes para seus candidatos?
Fotos: Reprodução

Eleições 2022
Para contar com
palanque em
Goiás, os dois têm
nome nas eleições
Felipe Cardoso
Conforme as eleições se
aproximam, mais polarizado
fica o cenário. A nível nacional, dois grandes players políticos protagonizam a disputa. De um lado, o chefe do
Poder Executivo e candidato
à reeleição pelo PL, presidente Jair Bolsonaro. Antagônico
ao seu projeto, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que tenta voltar ao comando da nação pelo Partido
dos Trabalhadores.
Na tentativa de formar palanque e mobilizar suas lideranças Brasil afora, ambos
contam com candidaturas aos
governos estaduais em todos
os estados da Federação. Em
Goiás, o representante bolsonarista é Major Vitor Hugo
(PL). Já o representante dos
petistas é Wolmir Amado. Por
mais que discordem em quase
tudo, um ponto, no entanto,
não é nada divergente na opinião de ambos: acreditam piamente que seus candidatos
possuem força suficiente para

Lula da Silva (PT) conta com Wolmir Amado na disputa ao governo em Goiás. Bolsonaro tem Major Vitor Hugo como candidato no Estado
levá-los à vitória.
Tratando-se especificamente da esquerda, apesar
do protagonismo a nível nacional, a leitura é de que a sigla tende a não transferir a
mesma força aos palanques
regionais. Para o cientista político Lehninger Mota, a popularidade do ex-presidente
não pode ser transferida a
nenhum outro candidato.
“Trata-se do fenômeno de
um presidente que conseguiu,
economicamente, transpor a
barreira das pessoas conservadoras. Essas pessoas, observa-se, que até podem votar
no Lula, mas enfrentam uma
dificuldade maior em votar
no PT quando são apresentados outros nomes. Lula é
maior que o partido. Por isso
seguirá bem em vários estados, ainda que a legenda não
esteja”, ponderou.

Não é o que pensa, porém,
o candidato petista no estado.
Em sabatina promovida pelo
Grupo O Hoje, o candidato
do PT foi na contramão do
cientista e defendeu com
unhas e dentes a força de
transmissão de votos de Lula.
Para o candidato, as pesquisas
eleitorais e o contexto polarizador entre Lula e Bolsonaro dão destaque aos seus
indicados.
“As pesquisas a que tive
acesso, os eleitores disseram
que votariam no candidato
indicado, seja por Bolsonaro
ou Lula”, disse. “Além disso, o
partido [PT] tem capilaridade.
Aqui em Goiás, nós temos 45
mil pessoas filiadas e milhões
no Brasil. O partido tem história, o PT teve experiência
de gestão, tem história nas
prefeituras do estado, os nomes do partido são conhecidos

como lideranças que já atuaram no executivo e nas prefeituras. Então há uma potencialidade de nomes e uma consolidação partidária de um
dos partidos mais invocados
e mais enraizados da sociedade brasileira”, finalizou.
No caso de Bolsonaro, a
cena se repete. Ainda que o
entendimento dos estudiosos
aponte para uma facilidade
maior, quando comparado
ao líder petista, a leitura, em
um modo mais amplo, é de
que o presidente também se
encontra em uma posição
muito maior do que seu partido político.
O candidato do presidente
Jair Bolsonaro, Vitor Hugo,
reconhece esse fator, mas
aposta que, pelo grau de proximidade com o presidente,
tende a capitalizar muito mais
do que Wolmir ante a relação

com Lula. “A minha identificação não é com o partido, é
com o presidente. Tenho vídeos do presidente falando
que eu sou um cara que ele
confia, uma pessoa competente que ele tem afinidade”.
E continua: “A minha ligação com o presidente é muito
mais clara, explícita e real do
que talvez seja a ligação do
Wolmir com o líder político
dele. Sem contar que existe
um desgaste político imenso
de seu líder, que não tem potencial em Goiás nem perto
do que o presidente Bolsonaro
tem. Se eu conseguir 60% dos
votos do presidente aqui em
Goiás, só aí são 30% do eleitorado. Daí a certeza que eu
tenho de que vamos crescer
a ponto de chegar próximo
de vencer ou vencer no primeiro turno é grande”, finalizou. (Especial para O Hoje)
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O que é o famoso
quiet quitting?
Virgilio Marques dos Santos
Desistência silenciosa ou fazer apenas o trabalho para o qual está sendo pago, sem assumir
nenhuma tarefa extra ou participar de atividades
extracurriculares no trabalho. É um conceito
ainda meio vago, na minha percepção, que pode
ser encarado como uma coisa que já acontecia,
mas que não recebia esse nome.
Os colaboradores nessa categoria decidem
cumprir suas responsabilidades primárias, mas
estão menos dispostos a se envolver em atividades conhecidas como comportamentos de esforço: ficar até tarde, chegar cedo ou participar
de reuniões não obrigatórias. Ao retornar às
minhas experiências passadas, lembro de vários
colegas que agiam dessa forma. Agora, a pergunta
é: faz sentido, para a empresa e para o colaborador, trabalharem com essa perspectiva no
longo prazo?

Quite Quitting x Realidade

A realidade é que a maioria dos cargos não
tem uma descrição formal de trabalho ou contrato, então as organizações contam com funcionários para atender demandas extras, conforme necessário. Como tal, não é de se surpreender que muitos líderes tenham reagido de
forma bastante negativa a essa tendência. De
fato, a liderança com quem conversamos argumenta que perder os colaboradores que querem
sair é difícil, mas ficar com quem está nessa situação é ainda pior. A relutância de alguém em
ir além, muitas vezes, aumenta a carga de seus
colegas, forçando-os a assumir trabalho extra.
Apesar do possível custo que os funcionários
pagam por ir além de suas atribuições, em um
negócio saudável, esses custos são normalmente
compensados por benefícios como bônus, participação nos lucros, bem-estar e sucesso na
carreira. A tendência do aumento do quite
quitting sugere que os funcionários estão cada
vez mais sentindo que essa troca já não compensa mais.
Ou seja, os líderes possivelmente
exigem esforço adicional do time,
sem investir o suficiente em troca.
E, na prática, à medida que as perspectivas econômicas pioram e a demissão definitiva se torna menos
viável para muitas pessoas, essa alternativa provavelmente se tornará
cada vez mais comum. É o aluno
que estuda para tirar a nota mínima
para passar de ano, já que é obrigado pela família e pelas convenções sociais.
Na minha visão, trabalhar o mínimo para não ser mandado embora
é frustrante, assim como estudar
para “tirar 5”. Veja bem, há dias que trabalhamos
sem tanta motivação, seja pela privação de sono,
cansaço, preocupações com filhos ou cônjuge,
seja por doença, falta de grana, enfim, uma infinidade. Mas se os dias em que trabalhamos
assim acontecem com uma frequência maior
do que os que trabalhamos animados e motivados, está na hora de mudar de emprego.
Na hierarquia das necessidades do grande
Maslow, a autorrealização é o ponto mais alto.
Jogar a toalha e desistir de persegui-la significa
não ter mais seu sonho grande. Por grande, não
quero dizer ganhar milhares de reais ou possuir
fortunas. Quero dizer lutar e trabalhar por algo
maior que você. Para mim, trabalhar para que
a educação alcance o maior número de profissionais é o sonho grande. Poderia ganhar mais
fazendo outras coisas, mas me encontrei no que
faço hoje. Pensar em acordar pela manhã e dirigir-me ao trabalho para vender minhas horas
não faz sentido.

espaço para cuidar de si mesmos fora do trabalho. É o momento de aplicar os conceitos do
Lean Manufacturing e dos Ciclos de Kaizen,
deixando de fazer o que não agrega valor e
nem é necessário.

Ouvir, depois investir

As empresas precisam ouvir e investir em
seus trabalhadores. O esforço extra tem menos
probabilidade de levar à fadiga quando os funcionários se sentem apoiados por suas organizações, e o suporte eficaz começa com a compreensão do que as pessoas realmente precisam.
Isso significa que os sócios não devem apenas
reservar tempo para se conectar com os próprios
funcionários, mas também incentivar os gerentes
a ficarem a par de como seus funcionários estão
se sentindo – e garantir que os gerentes tenham
tempo e recursos para fazê-lo de forma eficaz.
Não é apenas mostrar empatia. Ouvir de verdade exige coletar dados qualitativos e quantitativos sobre o que cada funcionário precisa
para se sentir engajado no trabalho.
A análise Estatística, aplicada aos recursos
humanos, dá visibilidade aos fatores que impulsionam o bem-estar e o desempenho dos
funcionários. Além disso, deve-se investir em
conversas individuais, como “entrevistas de
permanência” proativas, capazes de fornecer
informações importantes sobre a experiência
do funcionário.
A empresa deve priorizar a criação de um
ambiente em que os funcionários se sintam seguros para falar, em que acreditem que a organização se preocupa com eles e em que possam
ter confiança de que a liderança ouvirá e abordará suas preocupações.
Cada colaborador é único. Um pode valorizar
as oportunidades de desenvolvimento de carreira, outro pode se importar mais em ter um
horário flexível, enquanto outros podem simplesmente querer salários mais altos. Somente
após consultar os funcionários, os líderes estarão
preparados para fazer investimentos direcionados que atenderão às
necessidades exclusivas dos funcionários, seja uma atribuição estendida, uma mudança no horário
de trabalho ou um sistema de bônus
mais transparente.

As empresas
precisam
ouvir e
investir na
sua equipe
de trabalho

O que fazer para combater essa
tendência?

Segundo a Harvard Business Review, no
artigo “When Quiet Quitting Is Worse Than the
Real Thing”, dos autores Anthony C. Klotz e
Mark C. Bolino, publicado no dia 15 de setembro
de 2022, há três estratégias para os líderes enfrentarem essa tendência: redefinir as tarefas
principais do trabalho; ouvir, depois investir; e
menos agito, mais construção.

Redefinir as tarefas principais do
trabalho

Depois da loucura da pandemia, os autores
sugerem aos líderes recalibrar as responsabilidades-chave do trabalho de seus colaboradores,
analisando qual trabalho é realmente necessário
e qual pode ser qualificado como extra.
Os gerentes devem, então, se concentrar
em motivar os trabalhadores a realizarem suas
tarefas essenciais em alto nível, dando-lhes
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

CONTA PONTO

{

Existem
aproximadamente 1,5
milhão de armas
registradas no Sigma
[incluindo CACs e forças
de segurança] e, para
editar e corrigir esses
dados, com ﬁnalidade de
padronizar a informação,
é necessário acessar o
registro de cada uma
dessas armas”
Exército Brasileiro, em resposta à
Controladoria-Geral
da
União
(CGU), sobre o total de armas de
fogo nas mãos dos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores
(CACs) no País. À CGU, o Exército
alegou que não sabe quantas
armas estão nas mãos de CACs hoje
no Brasil. “Segundo o Exército, para
saber o número de armas de CACs
por cidade seria necessário o trabalho de 12 militares durante 180 dias
úteis. Isso acarretaria ‘considerável
prejuízo no cumprimento de outras
atividades, como regulamentação,
fiscalização e autorização referentes ao trabalho com Produtos Controlados pelo Exército’”, escreveu a
repórter Amanda Rossi no UOL com
informações obtidas por meio da
Lei de Acesso à Informação (LAI).

Menos agito, mais construção

Finalmente, os líderes podem
catalisar os aspectos positivos do
comportamento do time sem submeter suas equipes a uma cultura
de “agitação” insustentável. Em vez
de promover uma mentalidade de
agito contínua que acaba levando
as pessoas ao burnout, os líderes
devem incentivar os funcionários a buscar a
construção de convivência.
Em uma cultura insalubre no local de trabalho, os funcionários geralmente se sentem compelidos a ir além de maneiras que prejudicam
seu bem-estar, como assumir projetos adicionais
que os fazem perder eventos familiares ou
sociais importantes.
Mas, se os funcionários tiverem comportamentos alinhados com suas próprias motivações
e necessidades, essas atividades podem ser energizantes e não onerosas.
Por exemplo, alguns funcionários podem se
motivar ao ajudarem outros e, portanto, animar
para assumir tarefas extras quando isso está
presente. Outros podem ser mais motivados
pelo reconhecimento público e, portanto, se beneficiarem mais com o foco em atividades que
levam a uma alta exposição.
É trabalho dos gerentes ouvir seus colaboradores, ajudá-los a determinar as recompensas
específicas, as quais estão alinhadas com suas
motivações intrínsecas. Depois, incentivá-los
a se concentrarem nestas tarefas quando tiverem quer ir além de seus deveres principais
de trabalho.
O quiet quitting é algo que ocorre porque
a liderança não foi capaz de entender seus
colaboradores. As milhões de mudanças ocorridas na pandemia drenaram a atenção e a
energia de todos, inclusive dos gestores. Desse
modo, reforçar a relação dos objetivos individuais com os da
companhia é algo fundamental para evitar
essa tendência. Cada
vez mais, precisamos
de líderes que nos inspirem e nos ouçam,
Virgilio Marques é fundafazendo-nos gerar os
dor de empresa do setor
resultados que sempre
de educação e doutor em
sonhamos.
Engenharia Mecânica
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nestas eleições as mulheres têm reforçado
que, sim, lugar de mulher é onde ela quiser. as esposas de candidatos têm um
papel muito importante nas campanhas,
mostrando o quanto a força feminina é
capaz de transformar a disputa eleitoral
deste ano. a verdade é que de sexo frágil,
não têm nada. extremamente comprometidas, dedicadas e determinadas, sejam
como esposas ou como candidatas, elas
estão aglutinando votos e aumentando a
representatividade por onde vão. “Forçadamente, é claro”, comentou o leitor.
Saul Faz

M

@ohoje
em londres para participar do velório da
rainha elizabeth ii, o presidente Jair Bolsonaro (Pl) fez discurso a apoiadores na
manhã deste domingo (18) e falou em vencer a eleição presidencial brasileira no primeiro turno. “não vejo a hora do tombo”,
comentou a leitora.
Glória Batista (@gmary_personal_)

N

@jornalohoje
o curso d ‘água do rio Meia Ponte, um
dos afluentes do rio Paranaíba e uma das
principais fontes de abastecimento de
goiânia, foi desviado. a denúncia bateu
na porta da delegacia estadual de repressão a Crimes Contra o Meio ambiente
(dema), no mês de agosto, e de lá para o
delegado luziano Carvalho tem tomado a
frente da investigação. “essa atual gestão
é uma piada”, disse o leitor.
Acauã Mouro (@Acauasilva)
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Anatel libera 5G em mais sete
capitais a partir desta segunda
Novas cidades
brasileiras
passarão a contar
com a faixa 3,5
gigahertz (GHz) da
nova tecnologia de
internet, também
conhecida como
5G puro
A decisão foi aprovada em
reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das
Soluções para os Problemas de
Interferência na faixa de 3,5
GHz (Gaispi), liderado pela Anatel. Com a decisão, 22 capitais
terão acesso ao 5G puro. Apenas
cinco capitais da Região Norte
ainda não têm a tecnologia: Porto Velho, Rio Branco, Macapá,
Manaus e Belém.
O cronograma oficial da Anatel prevê a ativação do 5G puro
em todas as capitais até 27 de
novembro. A data, no entanto,
poderá ser antecipada caso as
operadoras consigam concluir
a instalação de antenas e de filtros antes desse prazo, e o Gaispi
autorize a liberação do sinal.

O cronograma
oﬁcial da Anatel
prevê a ativação do
5G puro em todas as
capitais até 27 de
novembro

Parâmetros

Segundo a Anatel, as operadoras Claro, TIM e Vivo, que arremataram as licenças nacionais
na faixa 3,5 GHz no leilão realizado no fim de 2021, deverão
instalar um número mínimo de
antenas 5G em cada capital.
Cada operadora deverá ativar
pelo menos oito estações em
Aracaju, cinco em Boa Vista, 11
em Campo Grande, oito em Cuiabá, 13 em Maceió, 14 em São

Luís e 11 em Teresina.
Nessa etapa, o edital de licitação prevê a ativação de
uma antena 5G para cada 100
mil habitantes. O número de
estações subirá conforme o
avanço da tecnologia. No interior do país, o sinal do 5G
puro será gradualmente ativado até 2029, conforme o
cronograma da Anatel.
Chamado de standalone ou
SA, o 5G puro oferece velocidade
dez vezes maior que o 4G, além
de menor tempo de latência
(atraso) na resposta a comandos
dos usuários. A tecnologia já é
oferecida em 15 capitais: Brasília,
Belo Horizonte, João Pessoa,
Porto Alegre, São Paulo, Curitiba,
Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro,

Palmas, Vitória, Florianópolis,
Recife, Fortaleza e Natal.

dos equipamentos, importados
na maior parte do país asiático.
Para ter acesso à internet
Adiamentos
móvel do 5G puro, o usuário
Inicialmente, o 5G deveria precisa ter um celular habiestar disponílitado para a
vel em todas as Nessa etapa, o edital de tecnologia. A
capitais até 31
maioria dos
licitação prevê a
de julho. A Anaaparelhos
tel, no entanto, ativação de uma antena mais novos já
adiou o cronovêm habilita5G para cada 100 mil dos. As operagrama duas vezes, por causa
doras não eshabitantes
do atraso na
tão pedindo a
entrega dos filtroca de chip.
tros que evitam que o 5G inter- Também é preciso estar nos
fira em serviços profissionais bairros cobertos pelo sinal
de satélite. Os gargalos logísticos 5G, que inicialmente está
após a pandemia de covid-19 e funcionando em áreas escoa política de lockdowns do go- lhidas pelas companhias teverno chinês adiaram a entrega lefônicas. (ABr)

123 MIL

R$ 18,3 BILHÕES

Produção de
motocicletas
cresce 17,9%
em agosto

O faturamento, no entanto, foi 2% menor que na comparação com julho de 2019

Faturamento do turismo
brasileiro cresce 32% em julho
O turismo brasileiro faturou R$ 18,3 bilhões em julho,
informou o Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP). Segundo a federação, isso significou
crescimento de 32,1% em relação ao mesmo período do
ano passado e o resultado
foi impulsionado pelas férias
escolares.
Em comparação a julho
de 2019, antes da pandemia
de covid-19, o faturamento

foi 2% inferior.
O segmento que mais contribuiu para a alta do turismo
no mês de julho foi o do
transporte aéreo, que cresceu
86,8% no comparativo anual,
seguido pelos serviços de alojamento e alimentação (22%)
e pelas atividades culturais,
recreativas e esportivas
(18,8%).
Em valores absolutos, o
setor de transporte aéreo contribuiu com R$ 6,2 bilhões
desse total de faturamento
do setor. Já os serviços de

alojamento e alimentação faturaram R$ 5,2 bilhões. O setor de transporte terrestre,
composto por ônibus intermunicipal, interestadual e internacional, além de trens turísticos, somou R$ 2,9 bilhões.
Em seguida apareceram
os segmentos de locação de
veículos, agências e operadoras de turismo (faturamento
de R$ 2,7 bilhões em julho);
de atividades culturais, recreativas e esportivas (R$ 1,27
bilhão); e de transporte aquaviário (R$ 49 milhões).

Em agosto, foram
produzidas 145.852 motocicletas no Polo Industrial de Manaus, mostra
levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). O volume é 17,9% maior do
que o registrado no mesmo mês do ano passado,
quando foram produzidas 123.722 unidades.
Também é 39,2% maior
na comparação com julho, que registrou
104.776 unidades.
Segundo a associação, este é o melhor resultado para agosto desde 2013, quando foram
entregues 157.854 motocicletas.
O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, avalia que essa
produção deve se refletir nas vendas no varejo
em setembro.
No acumulado do
ano, saíram da linha de
montagem 921.921 unidades, o que correspon-

de a uma alta de 17%
na comparação com o
mesmo período de 2021.
A entidade aponta que
é o melhor número desde 2014, quando a soma
do mesmo período ultrapassou 1 milhão.
Para o ano, a projeção da Abraciclo é produzir 1,320 milhão de
motocicletas, uma alta
de 10,5% no comparativo com o ano anterior.
Em relação às vendas
no varejo, foram emplacadas 118.545 unidades,
o que representa uma
alta de 15,7% na comparação com o mesmo
mês de 2021 (102.463
unidades). Na comparação com o mês anterior,
a alta é de 10,3%, quando foram emplacadas
pouco mais de 107,4 mil
motocicletas. O modelo
mais comprado foi o
Street, com 57.791 motocicletas e 48,8% de
participação no mercado. Em seguida, estão o
modelo Trail, com 22.637
unidades, e a Motoneta,
com 17.844. (ABr)
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Aliados de Caiado apostam
em vitória no primeiro turno
Reprodução

Eleições 2022
Pesquisas recentes
divergem sobre o
resultado das
eleições
Francisco Costa
O otimismo dos aliados do
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) indica uma vitória primeiro turno – se depender deles, é claro. Coordenador geral e da região
Oeste, o prefeito de Iporá Naçoitan Leite (União Brasil),
afirma que no território todas
as cidades, segundo pesquisas
internas, apontam cerca de
70% de favoritismo.
“Não vemos movimento de
major Vitor Hugo (PL) ou Gustavo Mendanha (Patriota)”,
observa o prefeito de Iporá.
Ainda segundo ele, “parece
que jogaram a toalha”. “14
dias para eleição não tem mais
jeito de reagir”, acredita.
Questionado sobre as estratégias da coordenação para
esses dias restantes, Naçoitan
fala em intensificar o que já
foi feito. Ele também cita dividir as frentes, com o vice
Daniel Vilela (MDB) e com a
primeira-dama Gracinha
Caiado. “O povo gosta de ver
o governador, mas onde Gracinha e Daniel vão eles também ficam entusiasmados.”
Prefeita e coordenadora
da campanha em Porangatu
e aliada na região Norte do
Estado, Vanuza Valadares (Podemos) também diz que o cenário é propício ao fechamento no primeiro turno. “Na
região Norte, dos 21 municípios, somente um tem prefeito
com Mendanha. É o de Alto
Horizonte. Todos os outros
estão com o governador Ronaldo Caiado”, enfatiza.
De acordo com ela, a campanha não encontra dificuldades nas cidades do território. “Em Porangatu está
muito forte. Temos feito caminhadas e reuniões.” A estratégia se manterá. Em re-

lação aos demais, ela afirma
que Mendanha esteve no município em Agosto, mas não
empolgou. “Major Vitor Hugo
não esteve.”
Assim, ela reforça que a
tendência é primeiro turno.
“Se depender do nosso trabalho vai ser assim.”
Carlos Lereia (PSDB), prefeito de Minaçu e aliado de
Caiado, diz que, na cidade,
“é certeza que dá para bater
no primeiro turno”. Além
disso, ele afirma as pesquisas
eleitorais também têm apontado grandes chances no Estado.
"Por aqui, cada grupo faz
o seu trabalho", destaca o prefeito que não é coordenador,
mas apoiador do governador.
"Nesta segunda-feira (19) faremos uma carreata. A campanha funciona desta forma,
com vários grupos." No domingo (18) houve carreata.
Para Lereia, a movimentação
dos demais candidatos na cidade é fraca.

O otimismo dos
aliados do
governador Ronaldo
Caiado (União
Brasil) indica uma
vitória primeiro
turno – se depender
deles, é claro

Pesquisas eleitorais

As pesquisas recentes
apresentam resultados completamente diferentes. Em
uma delas, o governador Ronaldo Caiado, de fato, levaria
a eleição em primeiro turno.
Segundo a pesquisa Serpes/O Popular divulgada na
última sexta-feira (16) o gestor
do estado tem 52,4% das intenções de voto no primeiro
turno. Nesse levantamento,
Mendanha aparece com 16,2%.
Os demais aparecem da
seguinte forma: major Vitor
Hugo, 6,0%; Wolmir Amado
(PT), 2,2%; professora Helga
(PCB), 0,9%; Cíntia Dias
(PSOL), 0,7%; professor Pantaleão (UP), 0,5%; e Edigar
Diniz (Novo), 0,5%. Nulos somam 5,6%; indecisos, 14,9 %.
A Serpes ouviu 801 pessoas
entre 12 e 14 de setembro. O
levantamento tem margem de
erro de 3,5 pontos percentuais
e confiança de 95%. Os registros no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Justiça Eleitoral

(TSE) são GO-01516/2022 e BR06004/2022. Em contrapartida,
o levantamento Goiás Pesquisas/Mais Goiás, divulgado no
sábado (17), aponta para um
segundo turno no Estado. Nele,
Caiado tem 40,95%, Mendanha
tem 24,1% e Vitor Hugo 17,9%.
Já os demais pontuaram da
seguinte forma: Wolmir Amado, 6,29%; professor Reinaldo
Pantaleão, Cíntia Dias e professora Helga, 0,95%; e Edigar
Diniz, 0,86%.Brancos e nulos
somaram 3,33%. Outros 3,71%
disseram não saber.
A pesquisa ouviu 1.050
eleitores de 12 a 15 de setembro de 2022 e tem margem
de erro de 3,02 pontos percentuais para mais ou para
menos. O intervalo de confiança é de 95%. Os registros
na Justiça Eleitoral são BR03634/2022 e GO-07244/2022.
Vale citar, o primeiro turno
das eleições ocorre em 2 de
outubro. Caso haja segundo,
este será em 30 de outubro.
(Especial para O Hoje)

TIRO NA UNIFAN

Mulher xingada por Professor Alcides cobra Justiça
A empresária Milca Reis Bezerra, de 38 anos, cobra explicações sobre o desfecho judicial
de uma ação que moveu contra
o deputado federal Professor
Alcides (PP) após uma confusão
generalizada em outubro do
ano passado. Mas, como Professor Alcides tem foro privilegiado, o caso foi remetido ao
Supremo Tribunal Federal
(STF) em 14 de julho deste ano.
O delegado Lúcio Flávio Bernardes Melo, da 2° Delegacia
de Polícia de Aparecida, indiciou Gleidson Alves dos Santos
e Almir Miranzi Neto.
Como o jornal O HOJE detalhou em uma reportagem à
época, uma tentativa de alunos
de Medicina de conversar com
Professor Alcides, que é dono
do Centro Universitário Alfredo
Nasser (Unifan), em Aparecida
de Goiânia, terminaria com
ofensas, empurrões, chutes,
tiro, delegacia, IML e vídeos
que se espalharam pelas redes
sociais. A Polícia Civil investigou o caso, sobretudo para

Reprodução

identificar o autor de um disparo no chão que causou perfuração na cerâmica, em um
vaso de plantas e numa parede.
O projétil foi encontrado, desmentindo a informação de um
tiro para cima.
Tudo começou quando um

Empresária Milca
Reis Bezerra cobra
explicações sobre
ação que moveu
contra o deputado
Professor Alcides

grupo de alunos e pais tentava
resolver problemas na instituição de ensino. Milca queria
ajustar a grade curricular do
enteado, Thasso Lopes Pires,
que cursava Medicina na unidade. No bate-boca, Milca foi
xingada de “puta” pelo Pro-

fessor Alcides e, em seguida,
em meio à briga, ela avançou
contra o deputado.
Em entrevista ao jornal O
HOJE, Milca conta que desde
o acontecimento não consegue
dormir direito. “Este fato me
trouxe inúmeros prejuízos
emocionais, os quais me afetam até hoje. Faço terapia e
uso medicamentos antidepressivos e ansiolítico”, diz ela,
que mora na Bahia. “Inclusive,
o meu dano, além de psicológico, foi moral. Tive a minha
imagem vinculada na mídia,
inclusive aqui no meu estado
e na minha cidade, em uma
situação onde tive a minha
honra desrespeitada ao ser
chamada inclusive com muita
veemência de ‘puta’. Isso não
pode e, se depender de mim,
não ficará impune”, afirma.
A reportagem procurou os
citados, mas, até o fechamento desta edição, não foram
encontrados para comentar
o caso. (Yago Sales, especial
para O Hoje)
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Mendanha disputa apoio
da maioria dos ex-prefeitos
Reprodução

Eleições2022
Embora alguns exgestores tenham
decidido caminhar
ao lado de Caiado,
maior parte optou
por não ficar com
o adversário
histórico de Perillo
Izadora Resende
O presidente da Associação
Goiana de Ex-Prefeitos
(Agexp), Ronan Batista, por
meio das redes sociais, declarou apoio irrestrito ao projeto de Marconi Perillo (PSDB)
ao Senado, destacando o seguinte: “A Agexp está caminhando junto com esse grande time para levar o nosso
Estado ainda mais longe”.
E continuou: “Trabalhamos juntos por um objetivo
em comum: o crescimento de
Goiás”. Vale lembrar que
quando se lançou ao governo,
Perillo também contava com
o apoio dos ex-prefeitos e exvice-prefeitos goianos. Mas
quando decidiu seguir ao Senado, a maioria dos membros
da Associação migraram para
Mendanha, candidato que decidiram apoiar ao governo.
Embora os ex-prefeitos tenham tentado articular uma
aliança entre o ex-prefeito de
Aparecida de Goiânia e o exgovernador, sabe-se que não
deu certo. Interlocutores afirmaram que Mendanha “esnobou” o apoio de Perillo. Contudo, conforme já falado, alguns destes ex-prefeitos optaram, então, por fortalecer o
projeto de Caiado. Apesar disso,
o presidente reforçou que essa
migração não supõe bandeira

branca entre Caiado e Marconi.
Quanto aos prefeitos, a
maioria – especialmente os
tucanos –, que está fazendo
campanha para Marconi Perillo (PSDB), que pleiteia uma
vaga à Casa Alta do Congresso
Nacional, também declararou
apoio a Ronaldo Caiado
(União Brasil), que disputa a
reeleição ao governo.
Existiu até um planejamento para abrir um comitê em
Goiânia, mas a possibilidade
já foi descartada. Assim como
revelado pela imprensa local,
o prefeito de Minaçu, Carlos

VIAGEM

Gustavo Mendanha
teria o apoio da
maioria dos exprefeitos, mas parte
migrou para a base
de Caiado

ROMA

O movimento “ROMA” refere-se a articulações de lideranças para apoio a dois
políticos que não fazem parte
da mesma aliança e são, na
verdade, adversários decla-

Reprodução

Presidente brasileiro fez discurso de campanha na Embaixada do Brasil para apoiadores em Londres

Bolsonaro participa do
funeral da rainha Elizabeth II
O presidente e candidato
à reeleição Jair Bolsonaro
(PL) chegou a Londres, no
último domingo (18), para
participar do funeral da rainha Elizabeth II. Do aeroporto, Bolsonaro seguiu para
a casa da embaixada brasileira em Londres, onde foi
recebido pelos seus apoiadores.
Da sacada, o candidato
falou com seus seguidores
e repetiu que ganhará as
eleições de 2022 no primeiro

turno. “Esse é o sentimento
da grande maioria do povo
brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem
conhece aqui”, discursou.
“Ontem eu estive no interior de Pernambuco e a
aceitação é simplesmente
excepcional. Não tem como
a gente não ganhar no primeiro turno”, disse.
No entanto, segundo a última pesquisa Datafolha, publicada na quinta-feira (15),
Lula (PT) continua à frente

Alberto Leréia, do PSDB, explicou que o espaço físico deixou de ser necessário. “Num
primeiro momento essa era a
ideia, mas a repercussão (do
ROMA) foi tão positiva que o
movimento está acontecendo
em todos os municípios. Não
precisa ter espaço”, avaliou.

de Bolsonaro na disputa. O
antigo presidente da república aparece com 45% das
intenções de voto, enquanto
Jair aparece com 33%.
Bolsonaro, ainda, manifestou “pesar e profundo
respeito pela família da rainha e também pelo povo do
Reino Unido”. Além disso,
ele também revelou que
esse é o principal motivo
de sua viagem. (Ana Bárbara Quêtto, especial para
O Hoje)

rados: Ronaldo Caiado e Marconi Perillo.
Em contrapartida ao ROMA,
Marconi afirmou em entrevista
que continua tendo as mesmas
opiniões em relação a Caiado,
e acredita que o mandatário
goiano também mantenha o
que pensa a respeito dele. O
ex-governador afirmou que a
última vez que se falaram foi
na festa do Divino Pai Eterno,
em 2013, quando trocaram
cumprimentos. “Ele é candidato ao governo, fazendo a
campanha e propostas dele, e
eu estou fazendo minha campanha e propostas como candidato a senador”, pontuou.
Com a desistência de Marconi ao governo e com a liberação da base pelo tucano,
apoiadores de Perillo passaram a apoiar Caiado, que
atualmente conta com a manifestação de apoio à reeleição de aproximadamente 230
gestores municipais, dos 246.
Sendo assim, os prefeitos que
apoiam Caiado correspondem
a cerca de 93% das cidades
goianas. Caiado, por sua vez,
ressaltou à imprensa local
que é comum ocorrerem
apoios cruzados, já que ele
possui na base de apoio 230
prefeitos, das 246 prefeituras.
Para o presidente da Federação Goiana de Municípios
(FGM), Haroldo Naves, o apoio
irrestrito ao governador está
sendo pelo trabalho que foi
prestado aos municípios. “O
apoio ao governador está sendo dado pelo reconhecimento
ao seu trabalho, não por causa
de cargos. Sou do MDB e trabalhei desde maio para o partido fazer adesão ao governo,
quase 95% do diretório votou
a favor dessa aliança e nós
não temos secretaria nenhuma
no governo. Assim como o PSD
também veio para o governo
e não tem secretaria. É apoio
por reconhecimento” disse Naves. (Especial para O Hoje)

INTERINO

Rodrigo Pacheco
assume Presidência
O presidente do Congresso Nacional, senador
Rodrigo Pacheco (PSDMG), assumiu por quatro
dias a Presidência da República em virtude de viagens internacionais de Jair
Bolsonaro e do vice-presidente, Hamilton Morão.
Terceiro na linha de sucessão presidencial, é a
terceira vez que o congressista assume o cargo.
O presidente Jair Bolsonaro viajou no sábado
(17) para participar do funeral da rainha Elizabeth
II, em Londres, no Reino
Unido. A cerimônia será
realizada na próxima segunda-feira (19).
Já o vice-presidente,
Hamilton Mourão, viajou
para Lima, no Peru, no

sábado. Ele fica no país
até o dia 20. O segundo
na linha de sucessão,
presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), vai
para Nova York, nos Estados Unidos.
O senador Veneziano
Vital do Rêgo (MDB-PB)
responde pela Presidência do Senado neste período. De acordo com a
legislação eleitoral, candidatos não podem assumir o posto de presidente
da República nos seis meses anteriores ao pleito.
Hamilton Mourão disputa
uma vaga no Senado, pelo
Rio Grande do Sul, e Arthur Lira tenta a reeleição
ao cargo de deputado federal. (Rodrigo Melo, especial para O Hoje)
Edilson Rodrigues/Agência Senado

Rodrigo Pachego é o 3º na linha de sucessão presidencial
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Mais um ponto
Eduardo Carmim

Fora de casa, Goiás empata com o Red
Bull Bragantino e aumenta sequência de
invencibilidade no Brasileiro
Breno Modesto
O Goiás chegou ao sexto
jogo de invencibilidade no
Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o time comandado pelo técnico Jair Ventura
empatou em 1 a 1 com o Red
Bull Bragantino, ontem de manhã, no Estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança
Paulista. Pedro Raul, de pênalti,
marcou o tento esmeraldino e
chegou a 15 no Brasileirão.
Com o resultado, o Esmeraldino chegou aos 37 pontos
e se distanciou ainda mais da
zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe
alviverde na competição será
apenas no dia 28, quando receberá o Botafogo, às 21h45,
no Estádio Hailé Pinheiro.

O jogo

A partida no Estádio Nabi
Abi Chedid começou com o
Red Bull Bragantino partindo
para cima do Goiás. Foi do
Massa Bruta a primeira oportunidade da partida. Na marca
de sete minutos, Alerrandro,
de cabeça, apareceu para pegar
a sobra de um escanteio e mandar ao lado da meta defendida
pelo goleiro Tadeu, que só
acompanhou. Cinco minutos
mais tarde, Artur, com um chute cruzado, de dentro da área,
mandou por cima do gol.
O Esmeraldino conseguiu
ter sua primeira chance peri-

gosa apenas na metade da
primeira etapa. Aos 22 minutos, Sávio desarmou Artur e
puxou contra-ataque. Ao perceber Pedro Raul na ponta
esquerda, o camisa 6 acionou
o atacante, que recebeu e já
devolveu para o lateral, que
cortou a marcação do próprio
Artur e mandou na rede, mas
pelo lado de fora de campo.
Na marca de 27 minutos, a
equipe paulista foi ao ataque
novamente. E foi fatal. Léo Ortiz interceptou um passe que
seria para Pedro Raul, foi à linha de fundo e cruzou, na medida, para o meio da área,
onde estava Alerrandro, que
se antecipou a Maguinho e
testou firme, abrindo o marcador em Bragança Paulista.
Ainda no primeiro tempo,
o Goiás quase empatou. Marquinhos Gabriel, do meio de
campo, lançou para Pedro
Raul, que escorou para Renato
Júnior. O camisa 19 percebeu
que o próprio Marquinhos
Gabriel vinha chegando pelo
meio e rolou para o camisa.
No entanto, o meia não pegou
como gostaria e acabou facilitando a vida de Cleiton, que
fez a defesa sem sustos.
Na volta do intervalo, o Massa Bruta seguiu levando perigo
a Tadeu. Mesmo marcados por
dois defensores, Werik Popó
conseguiu ficar com a bola
após um lançamento, entrou
na área e rolou para trás. Artur,

De pênalti, o atacante Pedro Raul (11) marcou o gol de empate do Goiás contra o Red Bull Bragantino
que vinha chegando, chutou
de primeira e fez com que o
arqueiro esmeraldino trabalhasse para evitar o segundo.
Em seu primeiro ataque no
segundo tempo, o Esmeraldino
chegou à igualdade no marcador. Após dividida com Luan
Cândido, Diego acabou sofrendo
um pênalti, que precisou do auxílio do VAR para ser marcado.
Na cobrança, aos nove minutos,
Pedro Raul deslocou Cleiton e
deixou tudo igual. As equipes
seguiram buscando o gol da vitória, que não veio para nenhum dos lados. Tadeu, com
três defesas difíceis nos minutos
finais, garantiu o ponto alviverde. (Especial para O Hoje)

FICHA téCniCa
Red Bull Bragantino

1x1

Goiás

Data: 18 de setembro de 2022. Horário: 11hs. Local: estádio
nabi abi Chedid, em Bragança Paulista (sP). Gols: alerrandro
(27’/1t) - rBB; Pedro raul (9’/2t) - goi. Árbitro: José Mendonça
da silva Junior (Pr). Assistentes: guilherme dias Camilo
(Fifa/Mg) e Jefferson Cleiton Piva da silva (Pr). VAR: rodrigo
d’alonso Ferreira (sC)
Red Bull Bragantino:
Cleiton; aderlan, léo ortiz,
natan e luan Cândido; raul
(Jadsom silva), lucas
evangelista e eric ramires
(Hyoran); artur, alerrandro
(Werik Popó (gabriel
novaes) e Helinho (Miguel)
Técnico: Maurício Barbieri

Goiás: tadeu; Maguinho,
Caetano, reynaldo e sávio;
auremir, Matheus sales,
diego (lucas Halter),
Marquinhos gabriel (Caio
Vinícius) e renato Júnior
(Pedro Junqueira); Pedro
raul (nicolas)
Técnico: Jair Ventura
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TenTando reagir
Alan Deyvid/Atlético-GO

Atlético-GO recebe
o Internacional
no Antônio
Accioly em busca
da recuperação
no Brasileiro
Breno Modesto
Sem vencer há cinco rodadas, o Atlético Goianiense
tenta continuar “respirando”
no Campeonato Brasileiro. E,
nesta segunda-feira (19), às
20h, no encerramento da 27ª
rodada da competição nacional, a equipe comandada pelo
técnico Eduardo Baptista recebe o Internacional, no Estádio Antônio Accioly.
Para o comandante rubronegro, este precisa ser o jogo
que sirva como uma virada
na situação do Dragão no torneio nacional. Sendo assim,
Eduardo Baptista afirma que
a vitória é o único resultado
que serve para o time do bairro de Campinas.
“Esse tem de ser o jogo.
Tem que ser a virada (de situação dentro do campeonato).
Qualquer resultado que não
seja a vitória, é ruim para nós.
Nós entendemos que o Internacional vive um grande momento. São os vice-líderes. E,
quando você pega um time
que está no alto da tabela, não
precisamos falar muita coisa
sobre motivação e sobre ter
atenção. Isso já vem nos jogadores. O Inter tem feito um
grande campeonato, mas nós
temos de nos impor dentro de
nossa casa. Temos que voltar
a vencer, para que voltemos à
briga (para escapar do rebaixamento). Aí, o próximo jogo,
contra o Corinthians, será outra
final. E assim por diante. Mas
nunca um jogo antes do outro”,
disse Eduardo Baptista.

Suspensos

Diante do Colorado, o Rubro-Negro terá quatro desfal-

Com o técnico Eduardo Baptista suspenso, o auxiliar técnico Eduardo Souza (dir.) comandará a equipe do Atlético contra o Internacional
ques. Três deles, por suspensão. Pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Luiz Fernando
fica de fora da lista de relacionados. Já por cartão vermelho, o meia Jorginho e o
técnico Eduardo Baptista cumprem suspensão automática.
Além deles, o atacante Peglow,
que pertence ao Internacional,
não poderá atuar por conta
de uma cláusula contratual.

rado de dores musculares na
coxa direita e também deve
ficar fora do jogo.
Quem também estará de
fora do duelo contra o Atlético
Goianiense é o meia Johnny,
convocado para a seleção dos
Estados Unidos. Com a ausência do estadunidense, Edenílson assume a condição de titular no meio de campo.

Internacional

A partida desta segundafeira (19) será a décima sexta
da história entre Atlético
Goianiense e Internacional.
Com sete vitórias, quem mais
venceu foi o Colorado. O Rubro-Negro levou a melhor em
duas oportunidades. Além disso, os clubes ficaram no em-

Para o confronto desta segunda-feira (17), Mano Menezes terá o desfalque do goleiro
Daniel, que sofreu um trauma
no olho direito no treino da
última sexta-feira (16). Além
disso, o atacante Wanderson
ainda não está 100% recupe-

Histórico

pate em outros seis jogos.
O último encontro aconteceu há pouco mais de três meses. Pela oitava rodada da
atual edição do Campeonato
Brasileiro, gaúchos e goianos

empataram em 1 a 1, em confronto disputado no Estádio
Beira Rio. Na ocasião, Wanderson marcou para o Inter e
Churín empatou para o Atlético. (Especial para O Hoje)

FICHA téCniCa
Atlético-GO

x

Internacional

Data: 19 de setembro de 2022. Horário: 20hs. Local: estádio
antônio accioly, em goiânia (go). Árbitro: edina alves Batista
(Fifa/sP). Assistentes: neuza inês Back (Fifa/sP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/sP). VAR: rodrigo nunes de sá (Fifa/rJ)
Atlético-GO: renan; dudu, lucas gazal, Klaus e arthur Henrique; Willian Maranhão,
rhaldney e shaylon; airton,
Churín e Wellington rato
Técnico: eduardo souza

Internacional: Keiller; Bustos,
Vitão, Mercado e renê; gabriel, edenilson, de Pena e
alan Patrick (Mauricio); Pedro
Henrique e alemão
Técnico: Mano Menezes
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“Até hoje corro
atrás, luto e procuro
saber onde está meu
ﬁlho. Porque meu
sonho é pelo menos
enterrar os restos
mortais dele”,
desabafa a mãe de
Murilo

Goiás é o 8º Estado com
mais pessoas desaparecidas
Goiânia teve 212 registros de desaparecimento, mas 90% dos casos foram solucionados
Fotos: Reprodução

Sabrina Vilela
Murilo Soares Rodrigues,
12, era um jovem amado por
todos ao seu redor e tinha o
sonho de ser jogador de futebol. Por isso, vivia brincando
de jogar bola no bairro em
que cresceu, no setor Papilon
Park, em Aparecida de Goiânia.
Mas em 22 de abril de 2005 a
vida dele e da família mudaram completamente. Ele foi
visitar o pai, mas nesse dia em
específico o pai não conseguiu
ficar com ele, então pediu que
o amigo Paulo Sérgio, 21, o levasse de volta para casa.
No trajeto eles foram abordados por uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) - oito policiais
no total. O veículo dos meninos foi encontrado um dia depois no setor Alto do Vale,
completamente carbonizado.
Contudo, sem qualquer indício
do paradeiro dos dois jovens.
Segundo a mãe, os policiais
que abordaram o filho só foram recolhidos por seis meses, houve a audiência de
cada um deles, mas depois
foram absolvidos por falta de
provas, "mesmo com testemunhas". Murilo e Paulo fazem parte das mais de 65 mil
pessoas desaparecidas em
todo o país, de acordo com
Dados do Anuário Brasileiro
de Segurança Pública de 2021.
Destes, 2.463 são de registros de Goiás - que está em 8º
lugar entre os Estados com
maior número de pessoas desaparecidas - no mesmo ano
874 foram encontrados. Em
2020, foram 2.289 desaparecidos e 746 pessoas achadas.

17 anos sem respostas

"Ele dizia que não queria
me ver triste porque ele iria
se tornar um jogador famoso
para me ajudar", lembra a mãe
do jovem, Maria das Graças
Soares,53. A dor da dúvida
dura há mais de 17 anos. Ela
conta que os policiais foram
absolvidos por falta de provas.
Encontramos só o carro carbonizado sem o som e sem as
rodas. "Até hoje corro atrás,
luto e procuro saber onde está
meu filho. Porque meu sonho
é pelo menos enterrar os restos
mortais dele", desabafa.
Além de Murilo, Maria das
Graças tem outro filho, mas
seu coração não está completo
desde que a tragédia aconteceu. "Eu não vivo mais, eu

vegeto, nunca mais trabalhei,
sou dependente de remédio,
faço tratamento psiquiátrico
todo mês e com psicólogo
duas vezes na semana. Nunca
recebi nenhuma ajuda por
parte do estado".
A situação de Soares piorou após ser obrigada a receber uma certidão de óbito do
filho há dois anos. Ela tinha
uma casa em nome dos dois
filhos , mas como ela queria
sair do imóvel ela foi orientada a tirar o nome do Murilo
para arrumar a documentação novamente. Ela queria
uma documentação que comprovasse o desaparecimento
de Murilo, não que fosse dado
como morto. "Foi um choque
eu ter recebido uma certidão
de óbito. Entrei em depressão
outra vez porque não era isso
que eu esperava. O juiz me
disse que depois de 10 anos a
pessoa tem direito a uma certidão de óbito do desaparecido. Mas, está escrito morte
presumida, não está escrito o
motivo da morte".
Assim como toda mãe, a
vontade de Maria das Graças
era que seu filho fosse eternizado por meio de uma amiga que faz parte do "Mães do
Cerrrado". Em 14 de junho
de 2022 houve a inauguração
do espaço de lazer e prática
de esportes que leva o nome
de Murilo, o Parque da Criança Murilo Soares Rodrigues
no setor Mansões Paraíso. "Fiquei feliz em saber que meu
filho não será esquecido".

O perﬁl das pessoas
desaparecidas é
diversiﬁcado, mas a
delegada Ana Paula
aﬁrma que, no geral,
são pessoas do sexo
masculino e jovens

Medidas

O Ministério Público de
Goiás (MP-GO) possui um sistema para ajudar a identificar
pessoas desaparecidas chamado de Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado de Goiás (PLID
Goiás). Gestora técnica do programa, Estefânia Pollianna
Nunes destaca que a ação faz
a coleta de informações para
um olhar mais humanizado
de modo a entender o contexto envolvido do desaparecimento e amparar a família.
“Trabalhamos articulados
em rede de forma mais sincronizada, com evolução nessas políticas públicas, olhar
de forma mais criteriosa porque por trás do desaparecimento pode ter um tipo de
crime como tráfico de órgãos
, tráfico de pessoas, trabalho
escravo, mulher vítima de

violência doméstica que se
esconde", exemplifica.
Para ela, o PLID atua de
forma complementar ao Grupo
de Investigação de Desaparecidos da Polícia Civil (GIP) visto
que Goiás não tem uma delegacia especializada em pessoas
desaparecidas e o GIP não tem
atribuição de delegacia.
Nunes destaca que o Ministério Público tem o acolhimento humanizado para cada
família, porque é um momento em que elas ficam desesperadas sem saber o que fazer. “Orientamos as famílias,
escutamos as histórias para
entender o contexto do desaparecimento, ajudamos a fazer as buscas onde ela já fez
e onde pode fazer. Não é um
trabalho investigativo como
o da polícia, então o trabalho
complementa um ao outro”.
As pessoas quando fazem
boletim de ocorrência na delegacia automaticamente esse
registro caí no Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos
(Sinalid) - banco de dados nacional de pessoas desaparecidas do Rio de Janeiro. Após
a denúncia o Sinalid faz a
distribuição dos dados de
acordo com cada estado, ou
seja, o PLID de cada estado.

Delegacia especializada

Delegada do Grupo de Investigação de Desaparecidos
da Polícia Civil (GIP), Ana Paula
Machado declara que houve
um leve aumento no número

de pessoas desaparecidas nos
últimos anos. Contudo, ela afirma que as estatísticas não são
dados consolidados porque
muitas vezes as famílias registram o desaparecimento e
quando a pessoa é localizada
eles não informam a Polícia
Civil e o caso fica em aberto.
O GIP é responsável pelo
controle de pessoas desaparecidas da capital. Ela afirma
que em Goiânia de abril a
agosto deste ano 212 pessoas
desapareceram, mas que 90%
dos casos conseguiram ser solucionados. Os dados se referem apenas a pessoas maiores
de 18 anos. A estatística para
menores de idade fica a cargo
da Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente
(DPCA). "Quando a gente consegue monitorar de perto todos
os casos de desaparecimento
da capital, a gente consegue
dar uma resposta e trazer estatísticas mais consolidadas.
Agora mesmo que a família
não procure a Polícia Civil nós
vamos até as famílias para
buscar essas informações".
A delegada afirma que
existe uma previsão de criação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas
que com maior estrutura conseguirá atender todos os tipos
de casos. O perfil das pessoas
desaparecidas é diversificado,
mas Machado afirma que no
geral são pessoas do sexo
masculino e jovens.
No que se refere às causas
existem três fatores: causa civil, em que a pessoa sai do
âmbito familiar de forma voluntária; involuntário no qual
o indivíduo possui algum problema psiquiátrico; e criminosos que podem ter relação
com homicídio com ocultação
de cadáver, sequestro, drogas
entre outros. Em Goiás a
maior incidência são de desaparecimentos civis.
Para notificar um desaparecimento, não é mais necessário aguardar o prazo de 24
horas, isso contribui para que
o número de registros aumente. "A partir do momento
em que a família percebe que
a pessoa saiu da sua rotina
habitual, está em local incerto
e não sabido e não consegue
identificar o paradeiro, a família deve procurar a Polícia
Civil e registrar o Boletim de
Ocorrência na delegacia mais
próxima", explica. (Especial
para O Hoje)
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Setembro Verde alerta para a
prevenção do câncer de intestino
Em 2020, a
estimativa de
novos casos da
doença ultrapassou
os 40 mil
Alexandre Paes
Responsável pela digestão
de alimentos e absorção de
nutrientes e água, o intestino
é um órgão essencial para o
bom funcionamento do corpo
humano. Conhecido como intestino grosso, o cólon é objeto
de atenção na campanha Setembro Verde que visa conscientizar sobre a importância
da prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de cólon e
reto, também conhecido como
câncer de intestino.
9 em cada 10 casos desse
tipo de câncer tem origem a
partir de um pólipo, que é
um crescimento anormal da
mucosa do intestino. Mas antes de chegar a este estágio,
é possível prevenir a doença
com hábitos saudáveis. Assim
como outros cânceres, o tumor localizado no cólon e
reto tem grandes chances de
cura se descoberto e tratado
precocemente.
Aos 59 anos, a Lusaleni
Barbosa veio fazer uma consulta de rotina com o gastroenterologista, mas acabou
encontrando uma massa no
duodeno, e de lá pra cá fez
vários procedimentos. “Eu fui
em uma gastro, e através de
um exame de endoscopia foi
diagnosticado que eu tinha
um pólipo no duodeno, e em
seguida já me encaminharam
para o Araújo Jorge para fazer
a cirurgia de ressecção”, conta
a aposentada.

Prevenção

O cirurgião oncologista do
Hospital Araújo Jorge, Jales
Benevides, destaca que a prevenção do câncer de intestino
começa pela compreensão do
que são esses pólipos intestinais e como preveni-los antes
de desenvolverem alguma
doença.
“Pólipos são pequenas lesões e elevações, parecidas
com verrugas que podem aparecer em vários órgãos do corpo humano. Essas lesões podem, por vezes, não ocasionar
sintomas graves e serem silenciosas, por isso devem ser
rastreadas através do exame
de colonoscopia, que é indolor
e deve ser feito habitualmente
a partir dos 45 anos de idade”,
explica o oncologista.
De acordo com o médico,
a identificação desses pólipos
é essencial como medida preventiva ao câncer de cólon
porque “para impedir a formação de uma lesão pré-can-

De acordo com o
Instituto Nacional
do Câncer (Inca), nos
últimos anos, a
incidência da doença
tem crescido, o que
aumenta a
necessidade da sua
prevenção

“Esse tipo de câncer é o segundo mais letal no Brasil”, explica o cirurgião oncologista Jales Benevides
cerosa, todo pólipo identificado na colonoscopia é removido durante o procedimento”. “Isso é uma forma
direta de evitar o câncer de
intestino”, aponta.
Quando identificado, o câncer de intestino deve ser tratado de forma eficaz e rápida,
e a cirurgia para tratamento
do câncer colorretal consiste
na ressecção do tumor e do
segmento de intestino no qual
ele está localizado. “Nos quadros mais avançados, o paciente pode evoluir com perda
de peso sem causa aparente,
quadro de obstrução intestinal
(parada total de eliminação
de gases e fezes, distensão e
cólicas abdominais intensas
e até mesmo vômitos) e perfuração da parede intestinal”,
conclui Jales.

Aumento de casos, sinais
e sintomas do câncer
colorretal

No Brasil, o câncer de in-

testino é o segundo que mais
causa óbitos. Segundo dados
do Instituto Nacional de Câncer
(INCA) em 2020 a estimativa
ultrapassou 40 mil novos casos
da doença. Esses dados alertam
sobre a necessidade de se estar
atento a sinais, sintomas e a
exames de rastreamento como
forma de prevenção.
Apesar do exame de rastreamento (colonoscopia) ser
indicado a partir dos 45 anos
de idade, é importante ressaltar que o câncer colorretal
está se tornando mais comum
entre os jovens. Além de
questões genéticas, o fator
ambiente e hábitos de vida
ruins também são fatores de
risco para o surgimento de
tumores malignos.
Em todas as idades, é importante estar atento a sintomas que possam indicar suspeita, no entanto, a coloproctologista Daniele Saito, alerta
que a chance de cura está diretamente relacionada ao es-

tágio da doença no diagnóstico.
“O sangue nas fezes é o
principal sintoma do câncer
de intestino. Outros alertas
são diarreia ou prisão de ventre persistentes, cólica, dor
na região anal, anemia e emagrecimento. Ao notar qualquer um desses sintomas, a
recomendação é procurar um
médico coloproctologista”,
aponta Daniele.

Prevenção da doença

Adotar hábitos saudáveis,
evitando a exposição a fatores
de risco, é a principal maneira
de se prevenir contra o câncer
e outras doenças, como cardiovasculares, respiratórias
crônicas, renais e diabetes.
Conhecer os fatores que aumentam as chances de desenvolver essas doenças também permite que as pessoas
possam evitá-los, melhorando
a qualidade de vida e reduzindo as chances de adoecer.
Depois do diagnóstico e do

tratamento, a Lusaleni passou
a fazer exames regularmente,
além de ter melhorado sua alimentação e os hábitos diários.
“Agora eu tenho uma alimentação mais saudável, à base
de frutas e verduras. Também
estou praticando atividades físicas e realizando um checkup anualmente para conferir
se tudo está em ordem no meu
corpo”, comenta a paciente.
O especialista alerta que
parar de fumar, diminuir o
consumo de bebidas alcoólicas
e evitar o consumo de produtos
industrializados, são atitudes
fundamentais para reduzir o
risco desse tipo de câncer. “Os
principais fatores de risco são
tabagismo, alimentação não
saudável e ingestão de bebidas
alcoólicas. Radiação, infecções,
exposição ocupacional a agentes cancerígenos e sedentarismo também estão relacionados
ao câncer”, conclui o cirurgião
oncologista Jales Benevides.
(Especial para O Hoje)
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Lei de Proteção de Dados ainda é
um desaﬁo dentro das empresas
Marcello Casal Jr ABr

Parte dos
empresários
desconhece a
norma e não sabe
como se adequar
Daniell Alves
Há dois anos em vigência,
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se tornou um desafio dentro das empresas. A
legislação exigiu que as empresas adotassem uma cultura
de privacidade em todos os
seus processos. No entanto,
grande parte dos empresários
ainda não conseguiram se adequar, conforme aponta uma
pesquisa feita pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae)
Rio. O levantamento mostra
que 62% das micro e pequenas
empresas não entendem as
implicações da LGPD.
O Sebrae Goiás explica que
a lei tem como principal objetivo assegurar o direito à
privacidade e à proteção de
dados pessoais dos usuários,
por meio de práticas transparentes e seguras, garantindo
direitos fundamentais. Além
disso, possui o papel de estabelecer regras claras sobre o
tratamento de dados pessoais.
“Com isso, passamos a fazer
parte de um grupo de países
que contam com uma legislação específica para a proteção
de dados dos seus cidadãos.
Diante dos atuais casos de uso
indevido, comercialização e
vazamento de dados, as novas
regras garantem a privacidade
dos brasileiros, além de evitar
entraves comerciais com outros países”, aponta.
O presidente da Comissão
de Direito Digital da Ordem
dos Advogados (OAB/GO),
Cristiano Moreno, explica
que, na prática, as empresas
que tratam dados precisam
estar adequadas à legislação
nacional. Por isso muitas estão buscando a implementação. “Com isso a LGPD tem
gerado um ambiente mais
consciente visando segurança
da informação. Algumas empresas já sentiram quão desastroso é o envolvimento de
seu nome ou marca com o
vazamento de dados”, diz.
Desse modo, com o titular
de dados e o mercado de consumo tendo conhecimento de
seus direitos, organicamente,

62% das micro e
pequenas empresas
não entendem as
implicações da
LGPD
as empresas são impulsionadas a implementar mais segurança da informação e tratar dados essenciais na relação entre as partes.
“Empresas multinacionais
ou que operam com mercado
internacional estão adequadas
em sua maioria. Empresas de
médio porte estão se adequando. Grande parte das pequenas
empresas e empresários individuais ainda conhecem
pouco a legislação. Atualmente
as empresas já começaram a
perceber que a conformidade
com a legislação é um atrativo
para o negócio”, aponta.
Cristiano pontua que a lei
surgiu para proteção do cidadão quanto ao uso dos seus
dados pessoais pelas empresas. Essa obrigação legal, a
partir da conscientização do
consumidor sobre seus dados,
a fiscalização trará maior segurança aos usuários, visando
minimizar os impactos nos
vazamentos de dados e com
isso gerar maior segurança
aos titulares”, finaliza.

Desafios

Para algumas empresas, a
exemplo do Fujioka, os desafios desse processo aumen-

taram após a implementação
da Lei. O gerente de auditoria
do Fujioka, Ronnie Peterson,
que integra o Comitê Interno
de Privacidade da empresa,
explicou que o cuidado com
o tratamento de dados pessoais de terceiros já era uma
preocupação e que a equipe
já buscava informações para
melhorar seus processos internos. Contudo, Ronnie disse
que os parâmetros e orientações eram escassos.
A empresa precisou implantar um programa de governança em privacidade, já
com orientações técnicas e
jurídicas. Após isso, também
foi necessário relacionar os
40 departamentos, destacando as respectivas áreas e o
que cada um desses setores
colhia de dados de terceiros.
A partir daí, a empresa realizou um cronograma, uma lista de líderes, um inventário
de dados e uma lista de ativos
– que são os softwares e sistemas utilizados pela empresa
– e fornecedores.
De acordo com o gerente,
houve a inclusão dos avisos
de privacidade nos sites e ajustes específicos para padronizar os contratos de trabalho,
uma vez que os fornecedores,
a partir de entendimentos diferentes sobre a LGPD, faziam
exigências divergentes para
as contratações. “Então tudo
foi bem planejado. Nós temos
todas as atas de reunião muito
bem formalizadas e assinadas

por todos”, ressaltou.

Empresários
desconhecem

Já outras empresas ainda
não se adequaram ou até mesmo nem sabem da existência
da lei, como é o caso do empresário Lucas de Castro, 25
anos, que possui uma loja de
roupas em Goiânia. O estabelecimento comercial tem
um sistema com dados de
centenas de clientes registrados ao longo dos últimos anos
para emissão de nota fiscal.
“Na verdade, eu não estava
sabendo dessa lei. É um assunto pouco discutido e que
não foi informado diretamente
para os donos de empresas,
mesmo que sejam pequenas.
Ainda é uma informação nova
para mim, mas vou procurar
saber do que se trata para
fazer as mudanças”, informa.
Assim como ele, outros
empresários desconhecem as
regras e medidas a serem tomadas diante da LGPD, como
aponta o levantamento do Sebrae. Lucas acredita que a lei
deve trazer benefícios e evitar
fraudes com os dados de seus
clientes. “O sistema que temos
aqui é para emitir as notas e
os dados são somente para
essa finalidade”, finaliza.

Exposição pessoal

Segundo a procuradora da
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) e coordenadora
dos trabalhos envolvendo a

LGPD, Regiani Marcondes, por
se tratar de uma lei nova, ainda
existem dúvidas. “Dados pessoais são considerados o 'novo
petróleo'. E por isso precisamos
estabelecer procedimentos corretos para evitar vazamentos
dessas informações”, destaca.
Ela pontua que mesmo
com vários benefícios pelo
aperfeiçoamento de serviços
proporcionados pela inclusão
de dados pessoais, também
existe a questão da exposição
pessoal, o que pode contribuir
para a perda de privacidade.

O que são dados
pessoais?

Segundo o Ministério Público Federal (MPF) é considerado dado pessoal “qualquer
informação que permita identificar, direta ou indiretamente,
uma pessoa que esteja viva,
tais como: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato
em fotografia, prontuário de
saúde, cartão bancário, renda,
histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências
de lazer; endereço de IP (Protocolo da Internet) e cookies”.
Para fiscalizar e aplicar penalidades pelos descumprimentos da LGPD, atualmente
o país conta com a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados
Pessoais (ANPD). A instituição
terá as tarefas de regular e
de orientar, preventivamente,
sobre como aplicar a lei.

Mais de 137 mil PIX e dados pessoais vazados
Marcello Casal Jr ABr

Mais de 137 mil clientes
da Abastece Ai Clube Automobilista Payment Ltda.
(Abastece Aí) tiveram dados
vazados, conforme anunciado pelo Banco Central (BC).
Trata-se do quarto vazamento de dados desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos.
Atualmente, cada pessoa
pode ter mais de uma chave
PIX em contas de bancos diferentes. De acordo com o
BC, o total de pessoas (físicas
e jurídicas) afetadas chega a
137.122. Cada pessoa física
pode ter até cinco chaves para
cada conta e cada pessoa jurídica pode ter até 20. O vazamento das chaves ocorreu
em dados cadastrais e não
afetam a movimentação de
dinheiro dos clientes. Já os
protegidos pelo sigilo bancá-

Atualmente, cada pessoa pode ter mais de uma chave PIX em contas de bancos diferentes
rio, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos.
O caso aconteceu entre 1º
de julho e 14 de setembro.

Foram expostos dados como
nome do usuário, Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), instituição de relacionamento,

agência, número e tipo da
conta, data de criação da chave Pix. “Todas as pessoas que
tiveram informações expostas

serão avisadas por meio do
aplicativo da Acesso ou do
internet banking da instituição”, afirma o BC.
Também ressalta que esses
serão os únicos meios de aviso
para a exposição das chaves
Pix e pediu para os clientes
desconsiderar comunicações
como chamadas telefônicas,
SMS e avisos por aplicativos
de mensagens e por e-mail.
“A exposição de dados não
significa necessariamente que
todas as informações tenham
vazado, mas que ficaram visíveis para terceiros durante
algum tempo e podem ter
sido capturadas”. O Banco esclarece que o caso será investigado e sanções poderão
ser aplicadas, como multa,
suspensão ou até a exclusão
da Acesso do sistema do Pix.
(Especial para O Hoje)
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Fotos mostram destruição causada por um terremoto de magnitude 6,9 na ilha de Taiwan, que emitiu alerta de tsunami em um raio de 300 quilômetros na costa

Taiwan faz alerta de tsunami
após terremoto atingir a ilha
O Serviço Geológico dos
Estados Unidos (USGS, em inglês) alertou para um possível
tsunami em um raio de 300
quilômetros na costa de Taiwan, momentos após ser detectado um terremoto de magnitude 6,9 no Sudeste da ilha
neste domingo (18).
O terremoto atingiu o município de Chishang, no Sudeste rural de Taiwan, e teve
uma profundidade de 10 quilômetros.
A Agência Meteorológica
do Japão emitiu um alerta de

Possíveis ondas gigantes podem ser formadas
em um raio de 300 quilômetros na costa de Taiwan
tsunami para a ilha de Miyako, no Mar da China Oriental,
mas a agência removeu o
alerta posteriormente.
Fotos mostraram prédios
desmoronados no Sul de Taiwan após o forte terremoto.
O USGS inicialmente registrou
o fenômeno na escala 7,2, antes de rebaixar para 6,9.
Três pessoas estão presas

sob os escombros de um prédio que acabou desabando
com o impacto do terremoto,
informou a Agência Central
de Notícias (CNA) da ilha.
Uma quarta pessoa também
estava presa, mas conseguiu
ser resgatada.
Cerca de 20 passageiros
foram retirados de um trem
que descarrilou na área, mas

não houve vítimas do incidente, disse a Administração
Ferroviária de Taiwan.
Kolas Yotaka, uma ex-porta-voz presidencial que está
concorrendo às eleições locais no condado de Hualien,
disse que os danos também
foram relatados em uma escola local.
A presidente de Taiwan,

Tsai Ing-wen, ativou o Centro
Central de Operações de
Emergência da ilha após o
terremoto. Os moradores de
Taiwan foram solicitados a
ficar alertas para evitar possíveis tremores secundários,
disse Tsai em um comunicado gravado.
Cerca de 110 soldados também foram enviados ao condado de Hualien, ao longo da
costa Leste da ilha, para ajudar
nos esforços de socorro, disse
o porta-voz do Ministério da
Defesa de Taiwan, Sun Li-fang.

GUERRA

CORRUPÇÃO

Rússia oferece liberdade a
presos que lutem na Ucrânia

UE propõe suspender
€ 7,5 bilhões à Hungria

Há meses circulam relatos
de que Moscou estaria oferecendo. a criminosos comuns
de colônias penais, liberdade
em troca da mobilização para
o front da guerra na Ucrânia.
Agora, um vídeo feito com
um telefone celular, divulgado
por grupos de oposição, parece confirmar a informação.
Nele vê-se um homem calvo, de uniforme militar verde-oliva onde ostenta duas
condecorações semelhantes
à Heróis da Federação Russa,
a mais alta concedida no país.
Ele se parece muito com o
empresário Yevgeny Prigozhin, notório por sua ligação
estreita com o Kremlin. Segundo a mídia nacional, ele
manteria o mais famoso exército particular russo, o Grupo
Wagner, que estaria combatendo na Ucrânia, valendolhe assim a condecoração
como "Herói da Rússia".
Supostamente numa penitenciária, o protagonista do
vídeo– divulgado na quartafeira por adeptos do oposicionista Alexei Navalny e alguns
canais da plataforma de mensagens Telegram – promete
aos homens reunidos dinheiro
e liberdade em troca de seis
meses de combate como parte
de seu Grupo Wagner. Explicando que a guerra na Ucrânia

Moscou apela para recrutamento de condenados em presídios
é "dura", ele afirma que só
quer "soldados de combate".
Críticos do Kremlin consideram as imagens autênticas.
As revelações contidas não
são surpreendentes: "Prigozhin se esforça muito e visita
as colônias penais pessoalmente", já afirmava em agosto à DW Olga Romanova, diretora da organização de direitos humanos Russia Behind
Bars (Rússia atrás de grades).
O primeiro confronto com
participação de presidiários
russos ocorreu em meados de
julho, em Lugansk, no extremo leste da Ucrânia. Romanova calcula que até o começo
de agosto o empresário tenha
recrutado pelo menos 2.500
presos, e crê que esse número
possa chegar a 60 mil – o equivalente a 10% da população
carcerária total da Rússia.

Após a bem-sucedida contraofensiva das tropas ucranianas na região de Kharkiv,
intensificou-se o clamor por
uma mobilização geral, sobretudo por parte de blogueiros
nacionalistas. O Kremlin continua negando ter iniciado uma
guerra, referindo-se apenas a
uma "operação militar especial" visando a "desmilitarização" do país vizinho.
Os novos combatentes não
são recrutados diretamente pelo
Ministério da Defesa. Na quinta-feira, o líder tchetcheno Ramzan Kadyrov se pronunciou no
Telegram uma "mobilização
própria" descentralizada: cada
região russa poderia equipar e
treinar "pelo menos mil combatentes voluntários", e assim
o Estado disporia de uma tropa
de 85 mil homens, "quase um
exército", exortou Kadyrov.

A Comissão Europeia
propôs neste domingo a
suspensão de 65% dos fundos comunitários à Hungria por alegações de corrupção e violações do Estado de Direito por parte
do governo liderado por
Viktor Orbán. O montante
representa cerca de 7,5
bilhões de euros.
O anúncio foi feito pelo
comissário para o Orçamento e Administração,
Johannes Hahn, em conferência de imprensa.
"A decisão de hoje é
uma demonstração clara
da determinação da Comissão de proteger o orçamento da UE e de usar
todas as ferramentas a
nossa disposição para garantir este importante objetivo", disse Hahn.
Se a maioria dos Estados-membros da UE
apoiar a proposta, a medida afetará os chamados
fundos de coesão da Hungria, que visam ajudar a
levar as economias e a infraestrutura dos países da
UE aos padrões do bloco.
A Hungria tem até 19 de
novembro para tratar das
preocupações da UE.
De acordo com a autoridade anticorrupção da
UE, no período entre 2015
e 2019, a proporção de ir-

regularidades no uso de
fundos da UE foi maior
na Hungria do que em
qualquer outro país do
bloco. A Comissão já havia
acusado a Hungria de
combater a corrupção de
forma insuficiente e bloqueou cerca de seis bilhões
de euros em ajuda no combate ao coronavírus.

Pressão por padrões
democráticos básicos

A proposta deste domingo é o primeiro movimento sob um mecanismo que a UE introduziu
há dois anos para vincular
seu orçamento a padrões
democráticos básicos.
Adotado em 2021, o regulamento relativo à condicionalidade prevê que,
no caso de as violações
do Estado de Direito num
determinado Estado-membro e em situações que
afetam os interesses financeiros da UE, a Comissão possa propor ao Conselho a adoção de medidas
"adequadas e proporcionadas", como a suspensão
de verbas. Cabe aos Estados-membros tomar uma
decisão final, por uma
maioria qualificada de
55% dos países, que representem pelo menos
65% da população da UE.
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A história continua

Rionegro e Solimões lançam ‘Frio da Madrugada’. Clássico tem participação de
Jorge e Mateus e faz parte de projeto que se destaca em ranking das mais tocadas

Setembro promete ser
um dos meses mais icônicos
da música brasileira de 2022.
Isso porque Rionegro e Solimões lançaram nos aplicativos de música, um dos
maiores clássicos da carreira
em uma nova versão, ‘Frio
da Madrugada’. O hino sertanejo tem a participação
especial de Jorge e Mateus
e o clipe já está disponível
nas plataformas digitais.
Assemelhada à lançada
em 1998, composta por Pinocchio, a canção carimba
a parceria de dois grandes
medalhões, Rionegro e Solimões cantando junto com
Jorge e Mateus, um registro histórico e com certeza
vai mexer com as emoções
dos fãs da música sertaneja. Quantos e quantos
romances já começaram e
terminaram ao som de versos como: “O frio da madrugada já surrou meu
corpo. Nesta cidade quase
fiquei louco. Saudade é
fogo e vai queimando aos
poucos o coração”.
‘Frio da Madrugada’ faz
parte do projeto ‘A História
Continua’, primeiro registro audiovisual feito nos
últimos 18 anos, gravado
em Goiânia (GO). O álbum
reúne músicas inéditas e
grandes sucessos da carreira, contando com participações especiais de grandes nomes do sertanejo,
Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano.
Com 18 (dezoito) faixas,
que alternam entre inéditas e sucessos de carreira,
Rionegro e Solimões escalaram um time de peso
para atuar nos bastidores.
A direção de vídeo foi assinada por André Caverna,
da Caverna Filmes, a produção musical ficou a cargo

Fotos: Thiago Duran

Elysia Cardoso

de uma referência no meio
musical, Junior Melo e a
produção executiva comandada pela Mega Produções
Artísticas - Cláudio Roberto
e Manolo Boaventura.

Canções de destaque

Este DVD trouxe diversos hits que caíram no gosto popular, como ‘Saudade
Atemporal’ ‘Vida de Cão’,
mas ‘Saudade de Ex’, lançada em maio deste ano e
que também conta com
participação de Jorge e Mateus, ganhou destaque viral
importantíssimo nas redes
sociais, além de incontáveis
fanvídeos no TikTok.
A faixa, que é um bailão
apaixonado, traz uma letra
que é a pura realidade de
muitas e muitas pessoas:
“Quem tem saudade de ex,
ainda gosta demais. Não
bebe uma cerveja em paz.
Dá uns gole, fica tonto, sente
falta e vai atrás”. A composição é de Diego Silveira,

Kito, Rafael Borges, Elcio de
Carvalho e Junior Pepato.
A música é hoje uma
das mais ouvidas do Spotify
Brasil, ultrapassando a marca de 11 milhões de players
no aplicativo, emparelhando com os maiores clássicos
da dupla, ‘Peão Apaixonado’, com 14 milhões cada.
‘Saudade de Ex’ é também destaque nos ‘Em Alta’
do YouTube, ultrapassando
a marca de 20 milhões de
views. Aliás, falando nesta
plataforma, a dupla ‘ligou
o turbo’ e deu uma grande
arrancada com o lançamento do álbum. Só em
2022 os sertanejos conquistaram mais de 80 milhões
de visualizações no canal
graças aos clipes do projeto, totalizando 400 milhões
de players no YouTube/RioNegroESolimoes.
No offline, a situação
não é diferente. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiên-

cia de rádio, carimba a canção ‘Saudade de Ex’ como
a segunda música mais executada nas emissoras do
Brasil. Sua concorrente, a
Crowley dá o mesmo dado
e coloca a faixa como as
três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões
são um dos 5 (cinco) artistas mais executados nas
rádios nos últimos tempos.
Rionegro e Solimões tem
33 anos de carreira, entre
coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de
400 músicas gravadas, 19
CDs e 5 DVDs. Nestes anos,
já subiram no palco mais
de 9.000 vezes, venderam
mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de
público em festas de peão.
Como reconhecimento,
receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e
platina dupla. Eles foram os
segundos artistas nacionais
a gravarem um DVD no Bra-

Música tem a
participação
especial de Jorge
e Mateus e o
clipe já está
disponível

sil. O primeiro foi Caetano
Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços
de Família (‘Peão Apaixonado’, 2000), Cabocla (‘Floresce’, 2004), América (‘Na
Sola da Bota’, 2005) e A Favorita (‘Vida Louca’, 2008).
(Especial para O Hoje)
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Dinâmicas dos
relacionamentos
contemporâneos
‘Do Incisivo ao Canino’ reúne contos com diferentes
estilos narrativos para esmiuçar a complexidade
das relações humanas

O encontro vem na esteira dos episódios do podcast
com participação de Salomão Rodrigues e Antenor Pinheiro

Juiz Jesseir Coelho
de Alcântara no
‘Papo Xadrez’
O podcast traz nova perspectiva
sobre o funcionamento do Poder
Judiciário no Brasil
Guilherme de Andrade
Os estúdios do jornal ‘O
Hoje’ recebem o juiz Jesseir
Coelho de Alcântara para
a trigésima primeira transmissão ao vivo do podcast
‘Papo Xadrez’. Durante o
bate-papo vamos conhecer
não apenas a trajetória pessoal de Jesseir até se tornar
um juiz, mas vamos saber
também do funcionamento
do sistema jurídico do Brasil e seus maiores desafios
na atualidade. A transmissão ocorre nesta segundafeira (19), às 19h, pelo canal
do YouTube ‘Papo Xadrez’.
Durante o encontro com
os apresentadores Felipe
Cardoso e Ananda Leonel,
Jesseir vai compartilhar um
pouco de suas décadas de
experiência dentro do campo jurídico brasileiro. Desde
a formação em Direito, passando pela experiência
como promotor e assessor
jurídico, até alcançar a atual
posição de juiz de Direito
da terceira vara criminal
dos crimes dolosos contra
a vida e também do tribunal do júri de Goiânia.
Ao longo dos anos, principalmente por trabalhar
com casos que vão a júri
popular, o juiz se envolveu
em julgamentos polêmicos.
Sejam casos de assassinatos violentos, sejam crimes
que tenham crianças como
vítimas, ou investigações
que envolvam famosos e
até torcidas organizadas:
o nome de Jesseir se relacionou com casos dignos
da atenção pública. “Como

se desvencilhar da opinião
pública a fim de manter o
julgamento o mais justo
possível?”, é apenas uma
das questões que Jesseir
vai responder no programa dessa semana.

Nos últimos episódios

O próximo episódio do
‘Papo Xadrez’ ocorre com
o juiz Jesseir Coelho de Alcântara. Esse bate-papo sobre o sistema jurídico do
País vai se juntar a outros
trinta encontros que já
aconteceram nos estúdios
do jornal ‘O Hoje’. A conversa sobre moda e capacitismo com a estilista e influenciadora Juliana Santos, as discussões sobre política com a vereadora Aava
Santiago e com a cientista
política Ludmila Rosa, e
tantos outros encontros
marcantes seguem disponíveis na íntegra pelo canal
do YouTube ‘Papo Xadrez’.
O assunto do último episódio já está há um certo
tempo na boca do povo.
Na 30° transmissão ao vivo
do podcast, o especialista
em day-trade Hermann
Greb deu uma aula sobre
mercado financeiro, investimentos online e bolsas
de valores. Todos veem investidores fazendo milhões
de reais por mês e isso
atrai a atenção de muitos,
mas o especialista alerta
os iniciantes: “Quando você
está entrando no mercado,
está todo mundo contra
você: os robôs, os grandes
players, seu emocional”.
(Especial para O Hoje)

Contos de
drama, erotismo, mistério,
horror e até
narrativas carregadas com a
linguagem dos sonhos constroem a
coletânea ‘Do Incisivo ao Canino’.
Retrato inquietante
e plural das questões
envolvendo a ética
dos relacionamentos
contemporâneos, o livro é assinado por Bert
Jr., escritor, diplomata
e embaixador do Brasil
na república de Cabo
Verde, na África.
A obra reúne um amplo
leque de gêneros e estilos
narrativos, com contos que
variam de uma atmosfera
onírica, a exemplo de ‘Alma
e Outros’, ao tom de mistério,
como em ‘Tutua e Zunzum
Quântico’. Em ‘Justina’, um
improvável e sombrio erotismo emerge da relação entre
um jovem executivo e sua
empregada doméstica.
Há ainda um sutil contraste quando as tintas de
horror afloram no conto ‘A
sombra’. Outra história marcante é ‘Cães da Praia’, que
revela como um policial aposentado se converte em um
matador de cães. Além desse
tom sombrio, uma reflexão
das tensões subjacentes à
vida matrimonial eclode de
forma imprevisível em ‘Autoral e Entre dentes’.
Já em ‘Programa alimentar’ e ‘Ana Lógica’ entram
em cena assimetrias de poder e reviravoltas no jogo
da sedução, enquanto em

Bert Jr. foi reconhecido pela
maior premiação literária
do Rio Grande do Sul, que
escolheu dois de seus
poemas como finalistas
na categoria Poesia. No
júri, estavam Mario
Quintana e Lya Luft.
Em ‘Do Incisivo ao Canino’, o diplomata faz
das palavras fonte
condutora para analisar e entender o
que conecta os seres humanos.

O autor

‘Parisiense’
uma anciã com Alzheimer
vagueia pelas ruas de um
bairro afluente de São Paulo,
guiada por tênues reminiscências. O livro se encerra
com ‘Perfil’, breve relato de
um amor moderno, eivado
de virtualidade.
“O livro apresenta uma
mistura um tanto invulgar
de divertimento e incômodo,
capaz de tirar o leitor de sua
zona de conforto. As situações são em sua maioria engraçadas, ou pelo menos divertidas”, explica o autor.
“Ao mesmo tempo, os personagens revelam um lado
sombrio, que representa
aquela dimensão, ou território, que precisamos trazer
à luz, e de algum modo enquadrar, para poder viver
em sociedade”, completa.
Aos 18 anos, o talento de

Bert Jr. é gaúcho de Porto
Alegre, onde viveu até os 26
anos. Depois
de graduar-se em
História pela UFRGS, formouse em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, em Brasília.
Atualmente, ocupa a posição
de embaixador do Brasil na
república de Cabo Verde, na
África. Sua experiência como
diplomata já o levou a conhecer vários países.
Estreou na ficção em 2020,
com ‘Fict-Essays e contos mais
leves’. Em 2021, publicou o
seu primeiro livro solo de
poesia ‘Eu canto o ípsilon E
mais’. Acaba de lançar um
segundo volume de contos
‘Do Incisivo ao Canino (ed.
Versiprosa)’. Também já se
encontra em pré-venda o
novo livro de poesia ‘Nevoandeiro’, pela editora Kotter.
Seus planos para novos trabalhos incluem um terceiro
livro de contos, um romance
e um volume de poemas breves e frases inspiradoras. (Especial para O Hoje)
Pedro Moita

Bert Jr.
atualmente
ocupa a
posição de
embaixador do
Brasil na
República de
Cabo Verde,
na África

RESUMO de noVelas
t
Chamas da Vida
telma diz para a galera do
ferro-velho que foi humilhada
e que precisa invadir a pensão
para descobrir o endereço de
raissa. guga pede desculpas
para Cíntia e diz que não quer
terminar com ela. Vivi diz para
Cíntia que é besteira terminar
com guga. Cíntia diz que guga
está pensando apenas em Vivi.
guilherme não consegue falar
com Michele. roseclair vai à
delegacia para fazer uma queixa
contra suzana por preconceito.

Mar do sertão
Manduca questiona a ausência de José. tertulinho comenta com deodora que acredita que Candoca queira a separação. Mirinho encontra
adamastor e percebe que o
homem perdeu a visão. laura
orienta Xaviera a comprar parte das terras do coronel tertúlio em nome da empresa.
Catão alerta o coronel sobre
a infestação de pragas em
sua plantação. Maruan aconselha José sobre Manduca.

Cara e Coragem
Joca se preocupa com lou
e se entristece quando alfredo
fala entusiasmado de olívia.
Caio pede dinheiro para regina. leonardo manda Margareth se apressar para descobrir
a alteração da fórmula. lou
revela a rico que Joca é seu
pai. rebeca não aceita que danilo contrate um detetive para
procurar sua mãe. Pat e Moa
comemoram o sucesso do café
da manhã em família e da harmonia com as crianças.

Poliana Moça
ruth recusa convite para
jantar com renato. Brenda, Celeste e raquel preparam a casa
para uma festa. luca chega no
lar das amigas com duas meninas, sem avisar ninguém. Joana diz para a terapeuta que a
terapia tem ajudado muito,
mas sérgio alega que não vê
diferença. Jovens brincam do
desafio de passar carta com a
boca. andré deixa a carta cair
para beijar raquel. éric manda
mensagem fofa para Poliana.

Pantanal
José leôncio encontra a
arma de solano no barco que
Juma deixou na tapera. José
leôncio e José lucas confrontam tenório sobre solano. Juma
diz a irma que o Velho do rio
virou sucuri e engoliu solano.
Filó diz a tadeu que está preocupada com o cansaço de José
leôncio. renato descobre informações sobre a atuação de
tenório no sarandi. renato
aconselha tenório a esquecer
a ideia de matar os leôncio.
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AGENDA Cultural
t
Festival de música
Marcado para os dias 24,
25 e 26 de março de 2023,
no autódromo de interlagos, em são Paulo, o lollapalooza Brasil prepara uma
celebração especial para comemorar a sua décima edição no País. Mais de 75 atrações, entre representantes
nacionais e artistas internacionais inéditos no Brasil,
comandam a programação.
os ingressos para os três
dias já estão à venda para
clientes de cartões de débito
e crédito do Bradesco, Bradescard, next e digio. além
de oferecer 15% de desconto, a compra feita por meio
do cartão de crédito durante
a pré-venda possibilita ainda um parcelamento em 5x
sem juros. estão disponíveis
o lolla Pass, lolla lounge
by Vivo (Pass) e o lolla Comfort by next (Pass). quando:
segunda-feira (19). onde:
lollapalooza.sales.ticketsforfun.com.br.
novo apresentador
gustavo Mioto estreia
nesta segunda-feira (19)
como o novo apresentador
do tVZ no Multishow. esta é

amor se Paga’. quando: segunda-feira (19). onde: Canal Viva. Horário: 18h.

Aos amantes de festivais, já começaram as vendas de ingressos
para o Lollapalooza 2023, com pré-venda esgotada no mesmo dia
a primeira vez que o cantor
está à frente de um programa e a temporada promete
começar com a energia lá
em cima! Manu gavassi é
participação confirmada logo
no primeiro episódio. nomes
como nattan, ana Castela,
Maiara & Maraisa e Murilo
Huff também garantem um
espaço ao longo da atração,
que fica no ar até o dia 17
de novembro. o programa
conta com edições ao vivo
às segundas e quintas, sempre às 18h30. quando: segunda-feira (19). onde: Multishow. Horário: 18h30.
Mais dos humoristas
no episódio desta se-

gunda-feira (19) do ‘Comediantes que amamos’, Berta
loran conta que sua ligação
com o humor vem desde
criança, diferente do seu
pai, que era um ator dramático. no episódio, ela,
que nasceu na Polônia, relembra a perseguição que
sofreu pelos nazistas e a
fuga da família para o Brasil.
a atriz também fala da dificuldade de se estabelecer
na profissão e recorda as
fases de humor na tV globo, sempre contando uma
piada entre as histórias.
Para encerrar, ela comenta
seus personagens de sucesso na dramaturgia, como
a Frosina, de ‘amor Com

Feira de livros
diversos títulos infantojuvenis a preços acessíveis
e um espaço para encantar
os apaixonados por leitura.
essa é a proposta da feira
amigos do livro, disponível
na Praça 1, Piso 1 do Flamboyant shopping Center até
25 de setembro. Com preços
acessíveis, o espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos
domingos e feriados, das
13h às 20h. ofertando uma
vasta variedade de títulos,
os livros são organizados
por categoria e preço, facilitando a procura pelas histórias nas quais o cliente
deseja embarcar. a atração
é uma excelente oportunidade para quem deseja presentear com opções para
os bebês brincarem na hora
do banho, para as crianças
que gostam de colorir e diversos títulos para os adultos. quando: até 25 de setembro. onde: av. dep. Jamel Cecílio, nº 3300, setor
Jardim goiás - goiânia. Horário: 10h às 22h.

Os interessados em conhecer a exposição on-line devem acessar
o site artsandculture.google.com para fazer a visitação à mostra
tória do início do uso do gás
como combustível energético
no Brasil, a partir do estado
de São Paulo. Essa história
começa na Capital em 28 de
agosto de 1872, quando a
empresa inglesa San Paulo
Gas Company foi autorizada

a atuar no Império do Brasil
e deu início à exploração do
gás obtido pelo carvão, usado nos serviços de iluminação pública.
Com o passar das décadas, a exploração do gás foi
se expandindo pelo estado.

A partir do carvão, o gás foi,
mais tarde, obtido da nafta,
até chegar ao gás natural
explorado hoje, que cozinha
os alimentos, aquece a água,
alimenta as indústrias e fornece combustível para veículos de mais 2,2 milhões
de consumidores em cerca
de 150 municípios paulistas.
As imagens selecionadas,
com datas-limite de 1877 a
1940, apresentam, portanto,
os primeiros tempos do gás,
com as obras e trabalhadores anônimos do famoso gasômetro que, até hoje, dá
nome à rua do Brás, atualmente importante ponto comercial do centro da cidade.
Para abordar os usos domésticos do gás, foram utilizadas propagandas antigas,
também presentes no acervo
da instituição.

CELEBRIDADES
em meio a crise no casamento, Gisele Bündchen é
vista chorando perto do
apartamento onde mora
com Tom Brady
após a notícia de que gisele Bündchen e tom Brady
estariam vivendo separadamente circular na mídia internacional, a modelo foi vista
chorando próxima ao apartamento onde o casal morava
junto. o flagra foi feito por
uma fonte do 'Page six', diretamente de nova York. segundo a fonte, gisele Bündchen foi vista abalada e chorando ao falar em um telefone. "gisele estava andando
sozinha no West side, chorando em seu celular", disse
a testemunha. gisele Bündchen e tom Brady estão casados desde 2009. (nathalia
duarte, Purepeople)
andré Gonçalves faz acordo
com a filha e tem que gravar vídeo de retratação
andré gonçalves vive uma
situação complicada com a
Justiça desde novembro do
ano passado por conta do
não pagamento de pensão
alimentícia para as filhas. o
ator teve a prisão decretada,
chegou a utilizar tornozeleira
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Fotografias históricas do início
de São Paulo estão em exposição
A Fundação Energia e Saneamento lança a exposição
on-line ‘150 anos do Gás em
São Paulo: o início’ na plataforma Google Arts & Culture,
que permite visitar museus e
acervos de todo o mundo remotamente, disponibilizando
obras em alta resolução. Com
fotografias do acervo histórico
da instituição, um dos maiores
do estado de São Paulo, a iniciativa apresenta o início da
consolidação da iluminação
pública no território paulista,
a partir de sistema a gás inaugurado há exatos 150 anos
na cidade de São Paulo. Para
a visitação é só acessar artsandculture.google.com.
Para a exposição, a Fundação selecionou cerca de
30 imagens do acervo, organizadas em narrativa cronológica que visa revelar a his-

n

Simone Mendes cai no choro em primeiro show
sem Simaria e é ovacionada por Gusttavo Lima
Simone Mendes fez
uma participação surpresa
no show de Gusttavo Lima
durante o 'Aviões Fantasy',
que aconteceu neste sábado (17), em Fortaleza. Com
os preparativos a todo vapor para a carreira solo,
esta foi a primeira vez que
a sertaneja subiu ao palco
desde o fim polêmico da
dupla com Simaria, anunciado em agosto deste ano.
Ao final da performance,
Gusttavo fez um discurso
encorajador para Simone.
"Esse povo te ama, o Brasil

eletrônica e alega que não
tem dinheiro para quitar as
dívidas, que ultrapassam os
seis dígitos. andré acumula
um débito de r$ 136.018,34
com a filha, no entanto, a dívida será congelada pelos próximos três anos. o vídeo de
retratação que faz parte do
acordo já foi publicado na manhã deste sábado (17). no depoimento, andré se retrata
por acusações feitas à filha

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
é preciso liberar espaço para
coisas novas, então abra mão e
permita que este dia flua. tome
cuidado com tensões e teimosias.
sua energia criativa está grande
hoje e você pode se tornar mais
popular de uma hora para a outra, mas o passado precisa ir embora. é importante saber liderar
de forma a compartilhar afeto.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
existe uma energia de nascimento rondando hoje, portanto
você pode começar algo que traz
muita renovação. ao passo que
pode tomar decisões importantes.
Podem ser novas relações afetivas
ou até oportunidades de trabalho.
Boas notícias podem chegar.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Você pode estar com a cabeça
cheia de ideias novas, mas pode
se deixar levar por excessos e
por uma falta de organização,
então fique atento: mantenha
sua disciplina. aposte no seu autoaperfeiçoamento, por isso o
dia é bom para estudos ou autocuidado. notícias podem chegar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Pode ser um dia exaustivo,
mas, se você não buscar ter mais
equilíbrio, pode sentir certa estafa. saiba ter iniciativa para as
coisas do coração e abra mão do
que não te faz bem. Você pode
receber propostas, mas deve avaliar se são boas para você.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Pode ser um dia mais caótico,
no qual o ideal é descansar e
cuidar apenas do essencial. a
inspiração pode acontecer, se
você mantiver a mente calma,
senão pode ficar se preocupando
excessivamente com tudo e todos. seja mais organizado.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz a possibilidade de
recuperar algo que você achava
que estava perdido. Mas pode
também te trazer clareza sobre
o que fazer. seja confiante. Portanto é um dia de renovação. a
vida tem movimento, então o dia
é agitado, com muito diálogo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje o dia pode te conceder
uma ajuda quase milagrosa, que
chega no último minuto. ou é
você que oferece ajuda a alguém.
Você estará mais conselheiro e
amoroso. além disso, você pode
ser portador de boas notícias ou
ser reconhecido em seus projetos
pessoais, que veem evolução.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Pode ser preciso lidar com
pessoas mandando em você hoje,
o que pode ser desafiador. use
sua força de liderança, mas não
entre em conflitos, pois isso pode
ser desgastante. Pode ser preciso
tomar decisões importantes no
trabalho. Vale a pena manter
uma postura de impor limites.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
dia de tomar decisões e atitudes em prol do que se deseja ou
do que é importante. Permita que
este dia seja leve e alegre, então
as coisas fluirão. Preocupações e
brigas serão um veneno. Você
conquistará vitórias sendo corajoso, não agressivo. o dia sugere
mudanças e aperfeiçoamento.

:

te ama, todo mundo aqui
é fã de você. Que você tenha a melhor fase da sua

Manuela em entrevistas. (Matheus queiroz, Purepeople)
Vinicius Jr. faz pronunciamento emocionante após
sofrer ataques racistas
Vinicius Jr. mobilizou as redes sociais, nesta sexta-feira
(16), após um vídeo relacionado ao atleta viralizar. nas
imagens, o empresário Pedro
Bravo participou do programa
"el Chiringuito", da tV espa-

vida, vai começar agora",
desejou. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

nhola, e criticou as dancinhas
que o brasileiro faz para comemorar um gol. na fala, Pedro foi racista ao se referir ao
jogador. em um vídeo, Vinicius
Jr. relembra outros momentos
nos quais também sofreu com
racismo e rebateu as falas.
"dizem que felicidade incomoda. a felicidade de um preto brasileiro, vitorioso na europa, incomoda muito mais".
(nathalia duarte, Purepeople)

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
tome cuidado com falação
excessiva ou disseminação de
coisas falsas. inclusive, você pode
ser alvo de fofocas, o que vai te
desanimar. Vale a pena investigar
tudo antes de se comprometer,
pois você pode cair em golpes
ou farsas. Pode ser preciso lidar
com finalizações ou recomeços.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
dia de usar com sabedoria
suas finanças e utilizar seus melhores valores altruístas. Cuidado
com atitudes egoístas ou apegadas demais. solte e seja mais generoso. Você pode ser de grande
ajuda para as pessoas à sua volta.
o dia pode trazer bons negócios.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia pode te obrigar a
agir ou a tomar uma decisão que
não era a que queria a princípio,
mas, se pensar bem, será melhor
do que ficar parado, somente esperando. a família está potencializada e pode ser de grande
ajuda. existe lentidão no seu dia.

16
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Equilíbrio e harmonia
Especialista
garante que o
ambiente tem
influência direta
na saúde física,
psicológica e
espiritual
Lanna Oliveira
Falar de saúde e bem-estar
tem tomado as rodas de conversas e pautado estudos de
profissionais da área. Mas
quando pensamos no assunto,
inconscientemente direcionamos nossas preocupações as
mazelas físicas. A terapeuta
e consultora de feng shui Silvana Bighetti Bozza, diz que
o ambiente em que vivemos
têm influência direta nas reações que o corpo apresenta.
Ela ainda ensina formas práticas de trazer bem-estar e
tranquilidade ao dia-a-dia por
meio da energia que flui em
casa e no trabalho.
Cuidar da saúde vai além
de olharmos apenas para o
corpo e a mente, a energia
tem papel importante também.
Os ambientes onde passamos
o dia, seja nossa casa ou trabalho, carregam em si energias
que interferem diretamente
nas pessoas que ali transitam,
vivem ou trabalham. Isso porque quando algo de ruim acontece em determinado lugar,
parte da energia desprendida
durante esse ato ali permanece, e isso contamina o ambiente ao ponto de prejudicar outros que possam ali residir ou
trabalhar futuramente.
A terapeuta e consultora

de feng shui Silvana Bighetti
Bozza autora do livro ‘Mistérios, Magias e Consciência
Cósmica’, listou algumas dicas
de como podemos cuidar da
energia dos lugares a fim de
garantir uma maior harmonia
entre as pessoas em quaisquer
ambientes que elas estejam.
“Para os cuidados com a própria energia eu indico o banho
de ervas”, recomenda ela. Eles
são utilizados com diferentes
propósitos: Para limpeza energética, para proteção pessoal
e para relaxamento.
Para limpeza energética:
plantas como Espada de São
Jorge, Arruda ou Comigo Ninguém Pode; proteção pessoal:
Hortelã, alecrim ou manjericão; e para relaxamento: lavanda, camomila ou alfazema. “Basta fazer uma infusão
com as ervas e jogar o pescoço
para baixo. As plantinhas que
sobrarem devem ser ‘devol-

O intuito é corrigir a
energia que se
concentra na pessoa
e no ambiente,
trazendo equilíbrio e
harmonia durante
seu dia

vidas’ para a natureza (jogar
em uma raiz de árvore ou
vaso de plantas para voltarem
ao ciclo natural)”, explica. Outro ponto é se expor ao sol
todos os dias. Além dos benefícios que a vitamina D nos
traz, ela melhora a qualidade
do sono e do humor.
Praticar meditação ou al-

gum tipo de relaxamento como
massagens corporais, são sempre bem vindas por trazem
benefícios não somente ao físico mas ao estado emocional,
liberando substâncias que trazem prazer e sensação de bemestar. “Por fim, seja generoso
e sorria. Por incrível que pareça, esses comportamentos
nos trazem um benefício emocional enorme. Para o plano
espiritual e fisiológico, esses
atos ajudam a rejuvenescer,
diminui nossas tensões e trazem fim a emoções negativas
que carregamos sem nem perceber”, diz a terapeuta.

Para cuidar da energia da
casa e trabalho

A primeira indicação da
especialista para melhorar o
ambiente em que estamos inseridos é que se faça uma boa
limpeza energética. “A reunião de várias pessoas num

mesmo ambiente pode gerar
discussões, rancores, invejas
e disputas. Essas emoções densas acabam ficando impregnadas no ambiente e precisam
ser eliminadas”. Para saber
exatamente do que você precisa, Silvana diz que é importante buscar a ajuda de um
profissional, já que existem
inúmeros tipos de limpeza,
de uma mais simples até as
mais profundas e completas.
Arejar e facilitar a troca de
ar também é importante na
hora de proporcionar um ambiente de bem-estar, A qualidade do ar que respiramos
está diretamente relacionada
com o nosso desempenho. Em
um ambiente com ar mais purificado as pessoas se sentirão
mais dispostas e ativas. Plantas
em espaços internos são excelentes para esse fim. Ambientes
claros exerce papel fundamental. Lugares que recebem a luz
solar são muito mais agradáveis e saudáveis em todos os
sentidos. O sol tem ação bactericida, além de afastar seres
que tem baixa vibração.
“Manter ambientes a circulação dos ambientes: A energia tem que caminhar sem obstáculos nos ambientes. Muita
mobília, bagunça ou coisas
fora do lugar impedem o fluxo
energético e deixam o cômodo
com a circulação obstruída”,
explica Silvana. E o último conselho é, não ser acumulador.
Tudo que está em excesso cria
‘energias estagnadas’. “Poucos
sabem, mas assim como nós,
a casa também tem vida. A
forma como interagimos com
ela faz desse espaço muito
mais que quatro paredes recheada de um mobiliário“, finaliza Silvana Bighetti Bozza.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReias

Cineflix aparecida: 14h45.

Jurassic World - Domínio (Jurassic World: dominion, 2022,
eua). duração: 2h26min. direção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce dallas Howard, laura dern. gênero:
ação, aventura, ficção científica. Cinemark Flamboyant:
15h40. Cinemark Passeio das
Águas: 18h10.

O Telefone Preto (the Black
Phone, 2022, eua). duração:
1h43min. direção: scott derrickson. elenco: Mason thames,
Madeleine Mcgraw, ethan Hawke. gênero: terror, suspense.
Kinoplex goiânia: 20h50.

Uma Pitada de Sorte (uma
Pitada de sorte, 2022, Brasil).
duração: 1h33min. direção:
Pedro antonio. elenco: Fabiana
Karla, Mouhamed Harfouch,
Jandira Martini. gênero: Comédia. Cineflix Butiti: 17h, 19h.
eM CaRTaZ
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: a true story,
2022, rússia). duração:
1h20min. direção: Vasiliy rovenskiy. elenco: Jon Heder, tom
Kenny, Pauly shore. gênero:
animação, família, aventura,
Ffantasia. Cinemark Flamboyant: 16h10, 16h25. Cinemark Passeio das Águas: 13h15.
Men: Faces do Medo (Men,
2022, reino unido). duração:
1h40min. direção: alex garland. elenco: Jessie Buckley,
rory Kinnear, Paapa essiedu.
gênero: terror, drama. Cinemark Flamboyant: 13h15.
Minha Família Perfeita (Minha Família Perfeita, 2022,
Brasil). duração: 1h25min. direção: Felipe Joffily. elenco:
isabelle drummond, rafael
infante, Zezé Polessa. gênero:
Comédia. Cinemark Passeio
das Águas: 14h20.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eua). duração:

‘Minha Família Perfeita’ é um filme dirigido por Felipe Joffily com Isabelle Drummond, Rafael Infante no elenco
1h39min. direção: William
Brent Bell. elenco: isabelle
Fuhrman, Julia stiles, rossif
sutherland. gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 14h20, 16h45, 19h20,
21h45. Cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h30, 18h,
19h, 20h30, 21h30. Kinoplex
goiânia: 14h30, 15h, 17h10,
19h20, 20h30, 21h30. Cineflix
aparecida: 15h10, 16h, 17h20,
19h30, 21h40. Cineflix Butiti:
17h15, 19h20, 20h30, 21h30.
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Predestinado, 2022, Brasil). duração:
1h40min. direção: gustavo
Fernández. elenco: danton
Mello, Juliana Paes, Marcos
Caruso. gênero: drama. Cinemark Flamboyant: 15h35,
18h10, 20h50. Cinemark Passeio das Águas: 16h45. Kinoplex goiânia: 16h10, 18h30.
Cineflix aparecida: 15h30. Cineflix Butiti: 17h45.
A Última Chamada (the Call,
2022, eua). duração: 1h 39min.
direção: timothy Woodward
Jr. elenco: lin shaye, tobin Bell,
Chester rushing, erin sanders,

Mike Manning. gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 15h35, 18h10, 20h45.
Cinemark Passeio das Águas:
19h20, 21h40.
Ingresso para o Paraíso (ticket to Paradise, 2022, eua).
duração: 1h44min. direção: ol
Parker. elenco: george Clooney,
Julia roberts, Kaitlyn dever.
gênero: Comédia, romance.
Cinemark Flamboyant: 14h10,
16h35, 19h, 21h25. Cinemark
Passeio das Águas: 14h30, 17h,
19h30, 22h. Kinoplex goiânia:
14h20, 16h40, 19h, 21h15. Cineflix aparecida: 17h, 19h15.
Cineflix Butiti: 17h10, 19h15.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(spider-Man: no Way Home,
2021, eua). duração: 2h 28min.
direção: Jon Watts. elenco: tom
Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch. gênero: ação,
aventura, fantasia. Cinemark
Flamboyant: 13h50, 14h, 17h20,
20h40. Cinemark Passeio das
Águas: 14h, 17h20, 20h40. Kinoplex goiânia: 17h20. Cineflix
aparecida: 20h30. Cineflix Butiti:
16h10, 20h.

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: 14h05.
Cinemark Passeio das Águas:
13h50. Kinoplex goiânia:
18h20. Cineflix aparecida:
21h30. Cineflix Butiti: 21h20.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
eua). duração: 2h10min. direção: Jordan Peele. elenco: daniel Kaluuya, Keke Palmer, steven Yeun. gênero: terror, suspense. Cinemark Flamboyant:
15h, 18h, 21h10. Cinemark Passeio das Águas: 21h. Kinoplex
goiânia: 20h. Cineflix aparecida: 17h50. Cineflix Butiti: 21h.
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, 17h, 19h30. Cinemark Passeio das Águas: 15h30.

Elvis (elvis, 2022, eua). duração: 2h39min. direção: Baz
luhrmann. elenco: austin Butler, tom Hanks, olivia deJonge. gênero: Biografia, musical.
Kinoplex goiânia: 16h50.
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: 13h30,
14h15, 18h40. Cinemark Passeio das Águas: 13h05, 15h20,
16h40, 18h50. Cineflix aparecida: 14h30, 16h30. Cineflix Butiti: 15h50, 19h10.
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: 18h50,
21h55. Cinemark Passeio das
Águas: 21h20. Kinoplex goiânia: 14h40. Cineflix aparecida:
18h30, 21h. Cineflix Butiti: 21h.
Top Gun: Maverick (top gun:
Maverick, 2022, eua). duração: 2h11min. direção: Joseph
Kosinski. elenco: tom Cruise,
Miles teller, Jennifer Connelly.
gênero: ação. Cinemark Flamboyant: 21h35. Cinemark Passeio das Águas: 21h20. Kinoplex goiânia: 15h40, 21h.
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Negócios
Os centros e
clínicas
especializados
espalharam-se no
mercado
conquistando
consumidores com
procedimentos
inovadores

Como centros de estética se
desenvolveram no mercado
A discussão do
crescimento do setor de beleza entra
em vigor pelo custo-benefício para
os consumidores
Victória Vieira
Diante da crise no mercado
de trabalho em decorrência da
inflação, diversas áreas estão
passando por dificuldades, seja
no comércio ou não, empresas
de todo tipo estão tendo que
lutar para resistir à crise econômica. Entretanto, mesmo
com o cenário não apresentando perspectiva de lucro, o mercado de saúde estética tem se
mostrado cada vez mais empenhado no faturamento. De
acordo com dados levantados
pela Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), no Brasil as empresas de
estética faturam cerca de R$
168,07 bilhões ao ano.
Todo esse lucro está atrelado ao desejo e influência
das pessoas midiáticas e, é
claro, os parâmetros impostos
para alcançar a beleza ideal,
sendo as questões principais:
autoestima e vaidade. Inúmeras pessoas estão procurando
meios de se sentirem bem com
a sua aparência. Essa situação
é o que move a área da estética
e, consequentemente, triplicou
o mercado nos últimos anos,
abrindo espaço para aqueles
que procuram uma forma de
crescer manuseando uma clínica ou a oportunidade de trabalhar com estética.
Para o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), o grande
potencial está na profissão da
estética, em destaque aqueles
que são micro e macro empreendedores. Os centros e
clínicas especializados espalharam-se no mercado conquistando consumidores com
procedimentos inovadores.
Esse é o caso da biomédica
Aline Vizioli. A profissional
administra uma clínica em
Manaus e conta que a sua
vida mudou completamente
em 4 anos, depois que ela fundou a sua própria clínica.
“A partir do momento que
eu cheguei em Manaus e comecei a trabalhar para clínicas de procedimentos estéticos, eu comecei a fazer o meu
nome, ser conhecida pelo meu

trabalho e, quando veio a necessidade de crescer e expandir, eu quis investir no meu
próprio negócio. Apesar de
ser trabalhoso e cansativo, é
bem mais gratificante ter seu
próprio empreendimento, o
lucro que eu tenho hoje nem
se compara com o que eu ganhava antes trabalhando para
outras pessoas”, relata.
Com o sonho de crescer, a
biomédica falou que iniciou
a sua jornada como manicure
e hoje lidera uma equipe de
três biomédicos em sua clínica,
com um espaço maior e clientes fiéis. “A vontade de crescer
ainda é grande. Daqui 5 anos
pretendo estar mais especializada, com mais pessoas trabalhando na clínica e, claro,
em um espaço maior e com
mais procedimentos para
atender meus clientes”, disse.
A adesão do TikTok e outras
redes sociais foram ferramentas
essenciais para chamar a atenção dos consumidores de produtos destinados a skin care. A
cultura dos cuidados voltados
à pele se tornou algo muito comum entre jovens e adultos.
Além de ser o motivo que mais
leva as pessoas a buscarem tratamentos de pele nas clínicas
estéticas, um estudo realizado
em 2020 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)
aponta que a acne atinge 56,4%
da população adulta.
A especialista em dermocosméticos, Adélia Mendonça,
alerta que para diminuir es-

sas manchas na pele a higienização dermatológica se torna indispensável.
“Ela irá eliminar o excesso
de oleosidade, desobstruir os
poros e evitar que as sujidades
fiquem acumuladas, prevenindo o aparecimento de acnes.
Outro cuidado importante é a
hidratação. Quando a pele precisa ser hidratada, ela acaba
produzindo mais sebo para
que haja a hidratação natural
da pele, que, por fim, gera
também o indesejável aparecimento de acnes. Por isso, o
uso de hidratante, ao contrário
do que muitos pensam, é importante para evitá-las, pois
irá hidratar a pele, deixandoa nutrida e impedindo o excesso de oleosidade”, informa.
Diante esse fator, o número
de figuras públicas e influencers têm lançado diversos produtos para lucrar, se estabelecendo nessa indústria através
de um networking notório aos
admiradores. Contudo, muitos
parecem compreender e acabam se “aproveitando” da situação para vender os produtos mais caros, vistos como
luxo, afinal, os preços não são
caracterizados como excessivos. Com isso, o dono sai no
lucro, enquanto o consumidor
deve lidar com a frustação de
não ter os resultados prometidos na propaganda ou descritos nos rótulos da embalagem.
“A irritação causada pelo
produto pode gerar alergias de
difícil controle e, eventualmen-

te, em peles mais escuras pode
evoluir para manchas em resposta ao processo inflamatório
ocorrido”, explicou. “O dermatologista é responsável por definir qual é o seu tipo de pele e,
assim, indicar os produtos recomendados para cada caso,
levando em consideração a presença de sensibilidade, ressecamento, oleosidade, gestação,
lactação dos pacientes, entre
outros fatores”, acrescenta a
dermatologista Juliana Jordão.
Com o surgimento das clínicas de estética, a procura
por cirurgias diminuiu. É importante ressaltar a diferença
entre termos, pois muitas pessoas confundem e não são caracterizadas pela mesma função. De acordo com Beatriz
Benevides, cirurgias plásticas
modificam e reparam alguma
estrutura do corpo, já os procedimentos estéticos estão ligados apenas na melhoria da
aparência, sem precisar usar
procedimentos intensos.
“Estes tipos de cirurgias devem ser feitos por cirurgiões
plásticos com capacidade e qualificação para determinado tipo
de procedimento. Portanto, é
importante procurar se informar sobre ele antes de se submeter a um procedimento”,
alerta. “O paciente deve ter a
consciência de que a cirurgia
plástica não é um tratamento
de beleza, mas sim um procedimento cirúrgico, com todos
os riscos que uma cirurgia acarreta, sendo imprescindível que

a paciente esteja bem preparada, com todos os exames préoperatórios em dia”, enfatiza.
Procedimentos estéticos
são realizados por biomédicos
estetas, tendo em vista a responsabilidade e conhecimento
com base na grade curricular
profunda em comparação a
outras especializações de outros profissionais da área.
A discussão do crescimento
dos centros estéticos entra em
pauta pelo custo-benefício aos
consumidores. Esses procedimentos são procurados por serem mais baratos do que fazer
cirurgias. O investimento menor e as vantagens se mostram
mais eficientes na recuperação.
Uma dica para quem quer
entrar verdadeiramente no
mercado é focar em estudos
relacionados à saúde e gerência, estando atento no que
a empresa pode melhorar
para alcançar novos ramos
lucrativos, afinal, a indústria
de beleza movimenta bilhões
por ano.
“O mercado teve um aumento enorme em abertura
de espaços de beleza, porém
muitos antigos salões estão
fechando suas portas. Na área
de serviços, o mercado teve
queda de 20%. A esperança é
de que melhorem, pois hoje
temos um aumento significativo nas clínicas de estética”,
disse a presidente do Sindicato
Patronal Ligado à Federação
do Comércio, Antônia Moura.
(Especial para O Hoje)

