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Entidades se
unem a políticos
na defesa do piso
da enfermagem
A decisão cautelar do ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Luís Alberto Barroso, que suspendeu a lei que criou o Piso
Nacional da Enfermagem, tem provocado diversas reações e
manifestações pelo Brasil. O presidente do Senado Federal e do
Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que o piso salarial nacional criado pelo Legislativo é uma medida justa. Política 6

Commodities
injetam ânimo
no Centro-Oeste

Como ajudar
alguém no
Setembro
Amarelo

Categoria diz que pretende se manter mobilizada

Profissionais ameaçam
greve com decisão do STF
Cerca de 300 enfermeiros e técnicos de enfermagem de Goiânia realizaram novo protesto
na sexta-feira e ameaçam entrar em greve
caso STF não derrube medida. Cidades 10

daniel Cária

O Pix vai acabar
com os cartões
de crédito?
Opinião 3

O ciclo de alta das commodities
agrícolas, em curso desde 2021
e impulsionado a partir do início deste ano pela guerra entre
Rússia e Ucrânia, tem contribuído para dar sustentação ao
nível de atividade, considerando-se o papel central desempenhado pelo agronegócio na Região Centro-Oeste. Econômica 4
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O patriotismo: um valor a
ser adotado por todas as
empresas brasileiras
Opinião 3
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Candidata diz
não ter acesso
a fundo do Pros

A menos de um mês da eleição,
presidente estadual diz não ter autonomia na distribuição do recurso
e atribui impasse ao líder nacional
do Pros, Eurípedes Júnior. Política 2

O Setembro Amarelo
é a maior campanha
anti-estigma do mundo. O 10 de setembro
é o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa
ocorre em todo o ano.
Em 2022 o lema é “A
vida é a melhor escolha!”. Diversas ações
já estão sendo desenvolvidas. Cidades 11

Sem polarizar,
debate político
perde a força

Xadrez 2

Candidatos
querem ampliar
acesso à cultura
Entre os grandes eixos dos planos de governo estão saúde,
educação e segurança. Mas a
cultura também é necessária e
tem destaque nas propostas dos
governadoriáveis goianos. Candidatos defendem a valorização e ampliação cultural pelos
municípios com mais investimentos e programas. Política 5

Pelo Brasileirão,
Goiás duela
com o Flamengo
Embalado, o Esmeraldino vive
seu melhor momento na competição e, diante do Rubro-Negro, tenta chegar à sua quarta
vitória consecutiva. Esportes 7
LeiA nAS CoLunAS

Justiça suspende
pílula de Waldir
contra Marconi
A Justiça determinou a suspensão
de uma propaganda do candidato
ao Senado Delegado Waldir a pedido da campanha do também
postulante à Casa Alta, Marconi
Perillo. A decisão é do juiz Mark
Yshida Brandão, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Política 6

Auxílio de R$ 600 garante

só o básico na alimentação

O HOJE pesquisou a média
mensal de gastos com cesta
básica na Capital. Cidades 9
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Xadrez: Sem polarização, o
debate político perde convergência na corrida eleitoral

Política 2

Jurídica: Superior Tribunal de
Justiça decide sobre novo marco
interruptivo de prescrição penal
Cidades 10

livraria: Mais rebuliço é o que

promete 3º volume da série infantil de Ralph Lazar
Essência 14

Cerveja artesanal, carros antigos e música

É o que promete a Sunset especial Hops Day, que ocorre na tarde
deste sábado (10) no Shopping Cerrado, a partir das 14h. Essência 13
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Sem polarização, o debate
político perde convergência
Participantes teriam compartilhado mensagens de teor golpista

PGR pede que STF

encerre investigação

contra empresários
bolsonaristas

A Procuradoria-Geral da República (PGR), recorreu na
última sexta-feira (9) da decisão do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorizou
busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e telemático,
bloqueio de todas as contas bancárias de empresários bolsonaristas. Os empresários teriam compartilhado mensagens
de teor golpista em grupos de WhatsApp.
A PGR pediu o encerramento da investigação e a anulação dos
procedimentos realizados. O recurso tenta levar o caso à análise
do STF. O Ministério Público (MP) expõe, em documento, uma
lista de supostas irregularidades na condução da investigação.
As irregularidades apontadas são: ausência de competência do ministro relator para analisar o caso; violação ao
sistema processual acusatório; ausência de requisitos previstos em lei que autorizam as medidas, além de desproporcionalidade; carência de justa causa e atipicidade das
condutas narradas (ou seja, entendimento de que não
houve crime); ilicitude das provas coletadas e das delas derivadas e constrangimento ilegal.
“Diante da prévia demonstração das inconstitucionalidades e ilegalidades que sobressaem desta investigação,
com a nulidade absoluta de todos os atos judiciais e investigativos já materializados, bem como da manifesta atipicidade
das condutas investigadas e de ausência de substrato indiciário mínimo, a evidenciar flagrante constrangimento
ilegal, urge seja adotada a excepcional via do trancamento
desta Petição por meio de concessão de ordem de ofício
pelo órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal”, afirma
o pedido, feito pela vice-procuradora-geral Lindôra Araújo.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Ao deixar a disputa do Governo de Goiás
e optar pela candidatura ao Senado, o exgovernador Marconi Perillo (PSDB) jogou
um balde de água fria no que seria o confronto de ideias e conceito de gestão com o
governador-candidato Ronaldo Caiado (UB).
Para ambos, mesmo involuntariamente,
foi um achado político não ter esse confronto. Não perde eleitores, já que os dois
lados um dia estiveram juntos no mesmo
barco. Portanto, quem vota em Caiado também pode votar em Marconi e vice-versa.
Mas, sem uma polarização, o debate que
interessa o cidadão-eleitor perde convergência. Afinal, que ganho teria Caiado em
participar de debates entre concorrentes
ao governo se ele lidera a intenção de votos
com folga? Seus adversários torcem para
que ele compareça em debates para esmiuçar sua gestão e espinafrar seu governo,
algo que tem sido evitado. Diante de um
quadro assim, só resta a Gustavo Mendanha
(Patriota), Vitor Hugo (PL), entre outros,
tentar diminuir essa distância ‘tirando’
eleitores de Caiado. Só tem um problema:
o eleitorado é conservador, então, fica
difícil convencer a população de que eles
podem fazer melhor do que o governador.
Este é o desafio dos
concorrentes de Caiado, incluindo os partidos de esquerda.

Vaga da discórdia

Depois que o ordenamento jurídico permitiu
a candidatura avulsa para o Senado na base do
governador-candidato Ronaldo Caiado (UB), o
que seria uma ideia civilizada virou uma guerra
não declarada. A troca de farpas entre os candidatos avulsos Delegado Waldir (UB) e Alexandre
Baldy (Progressistas) só ajuda os adversários,
principalmente Marconi Perillo (PSDB).
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Venezuela aqui

Desde 2016, quando explodiu a crise política
na Venezuela, que o número de refugiados
no Brasil não para de crescer. Não são necessárias estatísticas para perceber o quanto de
venezuelanos estão nas ruas de Goiânia, não
raro mães com crianças pequenas e de colo.
Devido à barreira do idioma, cartazes improvisados com pedidos de ajuda. São os ‘invisíveis’
estrangeiros que se somam aos do Brasil.

Cremego reage

O Conselho Regional de Medicina do Estado
de Goiás (Cremego) respondeu, por meio de
nota de repudio, o prefeito de Catalão Adib
Elias (Progressistas) que, em vídeo que circula
na cidade, critica os médicos do serviço público.
Adib diz que “não existe funcionário pior do
que médico: gostam de ganhar, trabalhar
pouco e reclamar”. O Cremego diz que vai tomar as medidas cabíveis.

Filippelli e o futuro

O ex-vice-governador do DF e candidato a
deputado distrital Tadeu Filippelli (MDB) fumou o cachimbo da paz com o governador
Ibaneis Rocha (MDB). Na quinta-feira (8), Filippelli ofereceu um almoço ao governadorcandidato Ibaneis. O meio político viu o gesto
como uma janela para que, eleito, Filippelli
venha disputar a presidência da Câmara Legislativa do DF. Ambos estavam distantes
desde a disputa de 2018.

Federal da cultura

Publicitário, apresentador de TV e candidato
a deputado federal, Hamilton Carneiro (PSD)
encontrou uma forma criativa e ligada à sua
bandeira em defesa da cultura: artistas identificados com as raízes goianas e brasileira declaram
seu voto a ele usando seus instrumentos.

Anápolis, o alvo

Nesta eleição, a cidade de Anápolis e seu
eleitores têm sido o alvo de todos os candidatos
majoritários a governador e Senado. Toda semana tem caminhada e carreata na cidade e,
na quinta-feira (8), foi a vez de Vitor Hugo (PL)
cumprir extensa agenda encerrada às 18 horas
com sabatina na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA). (Especial para O Hoje)

Candidata diz não ter acesso
ao fundo eleitoral do Pros
Eleições2022

A menos de um mês da eleição, presidente
estadual da sigla diz não ter autonomia quanto
à distribuição do recurso e atribui impasse ao
líder nacional da legenda, Eurípedes Júnior
Felipe Cardoso
Circula nas redes sociais
um vídeo gravado pela candidata a deputada federal
por Goiás, Sandra Caparrosa
(Pros). Nele, a postulante desabafa quanto às dificuldades
enfrentadas para tocar a
campanha, especialmente
por estar sem acesso aos recursos do fundo eleitoral, dinheiro destinado ao financiamento das campanhas políticas em todo Brasil.
Na gravação de pouco mais
de um minuto, a candidata relata: “Estou aqui para fazer
uma denúncia. Estou lutando
pelos nossos direitos, para que
seja cumprida a lei. Há menos
de um mês para as eleições,
não recebemos nenhum repasse do fundo eleitoral”.
Na sequência, ela relata
que no site oficial da Justiça
Eleitoral para divulgação de
candidaturas, popularmente
conhecido como Divulgacand,
já constam alguns repasses a
integrantes do partido. “Inclusive um de R$ 2 milhões
para um candidato que é pa-

rente do atual presidente nacional e secretário geral do
Pros, Sandro Silva. Tem também um repasse de R$ 700
mil para Talitta Di Martino,
que nem tem candidatura válida. Será que ela vai devolver
esse dinheiro?”, questiona.
Em outro trecho, ela diz
que a falta desse recurso tem
causado prejuízos a vários
candidatos Brasil afora. “Estou aqui para lutar pelo que
é nosso de direito. Como candidata, precisamos do fundo
eleitoral para ter uma equipe
bem remunerada, material
de divulgação, para atingir
mais pessoas e conduzir nossa
campanha, contamos com seu
apoio na divulgação e juntos
vamos lutar pela democracia”, finalizou.
Diante das queixas apresentadas pela candidata, o presidente estadual da sigla, Dhone Rodrigues, foi procurado
pela reportagem. Ao comentar
o assunto, endossou as falas
da candidata. “Ela está certa
de reclamar. Infelizmente não
é algo que depende de mim.
Dependendo do Eurípedes [Eu-

Sandra Caparrosa desabafa em vídeo. Dhone Rodrigues diz que repasse é feito por Eurípedes Júnior
ripedes Junior, presidente nacional do Pros]. Ele não repassou nem um centavo para o
diretório estadual. Repassou
apenas e diretamente a quatro
de nossos 18 candidatos a federal por Goiás”.
Questionado quais seriam
os quatro beneficiados, ele nomeou: Zé Carapô, Talita D Martino, Julio Proarmas e Karlão
Leonardo. “Eu não sei qual a
alegação dele [presidente nacional], estão passando [o dinheiro] para quem querem. Já
fui atrás, mas como a gente
não estava no grupo deles [um
racha interno na sigla dividiu
o grupo em duas grandes forças, uma que apoiava a presidência nacional nas mãos de

Eurípedes Jr, outra contrária],
então eles nem nos respondem”, desabafou.
O presidente do Pros em
Goiás ainda assegurou à reportagem já ter ingressado
com um recurso judicial onde
solicita providência em relação a arbitrariedade da nacional quanto à gestão e repasse dos valores.
O jurídico da sigla também
foi consultado, mas apresentou
uma versão diferente da narrada pelos demais. O advogado
do partido, Bruno Pena, considerou à reportagem a denúncia da candidata é improcedente. “Os recursos são encaminhados de acordo com a
demanda. A lei exige que se

tenha requerimento por escrito. Além disso, a gente exige
uma declaração racial para
que saibamos o recurso [que
o candidato tem direito] e façamos a distribuição”.
Depois ele explicou que
em Goiás já foram distribuídos os valores para quatro ou
cinco candidatos. “Tudo de
acordo com critério estabelecido pela Executiva Nacional,
que é a de viabilidade eleitoral. Inclusive, a própria Sandra tem parecer do Ministério
Público pelo indeferimento
do registro de candidatura e
por isso não recebeu o recurso. Mas eles seguem sendo
distribuídos”, pontuou. (Especial para O Hoje)
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O Pix vai acabar com
os cartões de crédito?
Daniel Cária
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma declaração interessante poucos
dias atrás: o cartão de crédito, pelo menos no
formato que conhecemos hoje, deve deixar de
existir. Durante palestra em Brasília, ele disse
acreditar que a modalidade de pagamento PIX
crédito, por meio do celular, irá substituir, em
breve, o uso de cartões. O presidente do Banco
Central também estimulou bancos e fintechs a
desenvolverem um aplicativo único para centralizar toda a vida financeira do usuário, sem
a necessidade de entrar em vários aplicativos
de bancos. Campos Neto tocou em dois pontos
que, de fato, merecem considerações.
Com o sistema Open Finance (antigo Open
Bank) implantado pelo Banco Central, assim como
pela entrada de bancos digitais e fintechs em
cena, o acesso dos brasileiros às contas bancárias
e a cartões de crédito ficou muito
mais fácil e, principalmente, mais
barato. Segundo dados do próprio
Banco Central, o número de brasileiros bancarizados subiu de 115 milhões em 2010 para 182 milhões em
2021, um aumento de quase 60%.
Em comparação, a população do
País cresceu, no mesmo período, em
torno de 10%. E, se em 2017 tínhamos
cerca de 82 milhões de cartões de
crédito ativos no País, ao final de
2020 esse número já havia superado
os 134 milhões. Na prática, a ação
do Banco Central contribuiu positivamente para o aumento da bancarização no País e, de forma indireta,
para o crescimento do uso de cartões de crédito.
Com relação aos cartões, considerando as informações que temos disponíveis hoje, acredito
que para essa modalidade de pagamento ser extinta será necessário avançarmos um pouco além
do PIX Crédito. Vejamos.
Dados recentes do Serasa indicam que 47%
dos brasileiros possuem quatro ou mais cartões
de crédito. Não é difícil achar usuários de dez ou
mais cartões. Recentemente fui procurado nas
mídias sociais por uma pessoa que possuía, acredite, 35 cartões de crédito!
Mas por que essa necessidade de tantos cartões? A verdade é que, com as recentes mudanças
no mercado de trabalho, o número de trabalhadores autônomos e microempreendedores vem
crescendo de forma consistente. São pessoas
com renda instável, que pode variar muito de
um mês para outro. Sem serem capazes de comprovar renda mensal fixa, o limite disponível
de crédito no cartão, para a maioria desses usuários, acaba sendo muito baixo.
Como há no mercado oferta de cartões sem

anuidade, essas pessoas optam por usar vários
cartões para obter um limite adequado de crédito. Suas pequenas empresas e micronegócios,
que muitas vezes se confundem com a própria
pessoa física, financiam suas despesas e o
fluxo de caixa com uma multiplicidade de cartões. Essa é uma das questões que o PIX Crédito
terá de equacionar.
O crescente uso de cartões por esse público
não se baseia apenas como forma de financiamento, digamos, alternativo. Uma parte expressiva
dos usuários de cartões valoriza, de fato, os programas de vantagens como pontos, milhas e cashback. Muitos deles acreditam que fazer pagamento por outra modalidade é perder dinheiro.
Esse é outro ponto que o PIX Crédito terá de considerar para superar o modelo dos cartões. Portanto, um novo modelo de pagamento, para substituir os cartões, deverá entender e atender esses
costumes e necessidades dos usuários.
Já em relação a um aplicativo
que centralize as informações financeiras das pessoas, nenhum reparo a fazer. Na prática, muita gente, em especial autônomos e microempreendedores, têm, pelo menos, duas contas em banco e muitos
cartões de crédito. Por vezes, são
várias contas e vários cartões emitidos por diferentes instituições financeiras. Administrar tudo isso é,
por vezes, complexo, causa descontrole e gera angústia. Assim como
propõe o presidente do Banco Central, seria oportuno termos aplicativos que tenham a capacidade de
agregar todas essas informações
num único lugar, como forma de organizar e
facilitar a vida das pessoas. O modelo atual
que obriga o usuário a acessar diversos aplicativos ou múltiplas plataformas para fazer pagamentos ou gerir sua vida financeira nos parece, de fato, com os dias contados. Hoje há tecnologia para solucionar esse problema. Graças
ao Open Finance, isso vai acontecer. E não vai
demorar muito. Se os grandes players do mercado não o fizerem, novas fintechs o farão.
A tecnologia está mudando nossa relação com o
dinheiro, com as finanças
e com as próprias instituições financeiras. Na
linha do que vislumbra
Campos Neto, acredito
também que o futuro trará, sim, mais simplicidade, praticidade, integração e conexão. Quem não
Daniel Cária é diretor exeatender a essas demancutivo e sócio-fundador de
das muito provavelmenuma unificadora de carte ficará pelo caminho.
tões de crédito

47% dos
brasileiros
possuem 4
ou mais
cartões de
crédito

O patriotismo: um valor a ser
adotado por todas as empresas
Odilio Balbinotti Filho
O Brasil chegou ao Bicentenário de Independência neste dia 7 de setembro. Precisamos
mostrar que nós queremos ser independentes,
que nós queremos liberdade, que a gente quer
um futuro de esperança, um futuro diferente
para as nossas crianças.
As empresas podem contribuir
em muito para que as futuras gerações recebam um Brasil mais
próspero, um Brasil que caminhe
rápido na direção da sua vocação
que é ser grande, de um Brasil que
não deixe ninguém para trás.
Podemos nos orgulhar da nossa
agropecuária, que é um símbolo
do patriotismo, que além de produzir alimentos saudáveis e em
abundância para o povo brasileiro,
ainda exporta para diversos países
assegurando alimento na mesa de
mais de 1 bilhão de pessoas pelo
mundo. Além de contribuir com a
geração de empregos e divisas, sendo atualmente
responsável por 27% de toda riqueza produzida
em nosso país.
A potência que o Brasil se tornou se deve ao
amor incondicional ao País. Essa energia jamais
será arrancada dos brasileiros. Estava com os
avós, está com os pais e estará com os filhos e
os netos. Essa é a essência.
O patriotismo: um valor que faz parte do

DNA da nossa holding resolveu evidenciar no
convívio diário dentro e fora da empresa, fazendo
parte formal dos nossos valores.
A empresa sempre foi patriota, sempre carregamos a bandeira do Brasil em nosso uniforme,
em nossas sedes exibimos grandes bandeiras com
muito orgulho e as hasteamos no 7 de setembro.
Além disso, já distribuímos mais de
1,5 mil bandeiras oficiais nos dois últimos anos para serem expostas em
fazendas, revendas e casas. Foi nesse
sentido que achamos importante destacar o patriotismo como um valor
da companhia, para que esteja presente no nosso dia a dia e não somente
em datas comemorativas.
Apesar de exercê-lo cotidianamente, a empresa passa agora a
incluir em seus valores o “patriotismo”. Dessa forma, passam a ser
sete os valores da companhia: “honestidade”, “respeito ao
ser humano”, “trabalho
em equipe”, “valorização do trabalho”, “inovação”, “foco no cliente” e agora, mas desde
sempre, o “patriotisOdilio Balbinotti Filho é dimo”. Uma nação paretor executivo de holding
triota é livre, forte e
proprietária de produtora
desenvolvida.
de sementes de soja

Podemos
nos
orgulhar do
nosso agro,
símbolo do
patriotismo
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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

{

Diante da prévia
demonstração das
inconstitucionalidades e
ilegalidades que sobressaem
desta investigação, com a
nulidade absoluta de todos os
atos judiciais e investigativos
já materializados, bem como
da manifesta atipicidade das
condutas investigadas e de
ausência de substrato
indiciário mínimo, a
evidenciar ﬂagrante
constrangimento ilegal, urge
seja adotada a excepcional via
do trancamento desta petição
por meio de concessão de
ordem de ofício pelo órgão
colegiado do Supremo
Tribunal Federal”
Lindôra Araújo, subprocuradorageral da República, recorreu na
sexta-feira (9) da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que
autorizou busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e telemático,
bloqueio de todas as contas bancárias de empresários bolsonaristas.
Os investigados teriam compartilhado mensagens de teor golpista
em grupos de WhatsApp.
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@jornalohoje
nos bastidores da política goiana, o comentário é que o governador ronaldo
Caiado (União Brasil) adotará, como estratégia política, um certo distanciamento em
relação à disputa ao Senado. interlocutores
justificam a decisão com base no ‘clima
tenso’ entre os candidatos à Casa alta. “tá
certo. não tem como ele apoiar algum específico. e também, nessa altura do campeonato, o povo já decidiu quem é o
melhor para Goiás”, comentou leitor.
Daniel Alves Leite

M

@ohoje
Um homem pelado saiu correndo pelas
ruas de Goiânia enquanto segurava uma
faca tentando agredir clientes em um bar.
a informação veio através de um dos funcionários do estabelecimento afirmando
que felizmente ninguém se machucou. O
ocorrido foi registrado na noite de
quarta-feira (7). “O povo tá ficando louco”,
escreveu a leitora.
Sol Nascimento Alves
(@vinho_e_viagem_feliz)

N

@jornalohoje
O governador ronaldo Caiado (União Brasil) sancionou o título de Cidadania Goiana
ao ex-jogador de futebol Júnior (leovegildo
lins Gama Júnior, o Maestro), que “idealizou o projeto escola de Futebol Maestro Júnior, com sede em Goiânia”. a proposta é
do deputado estadual talles Barreto (União
Brasil). “O que este jogador fez pelo estado
de Goiás?”, questionou o leitor.
Flavio Silveira (@flaviomsilveira)

aos colaboradores do O hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2022

ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
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Alta das commodities injeta
fôlego no Centro-Oeste e Norte
Este foi o 2º menor índice do ano, acima apenas do de fevereiro

Índice Nacional da

Construção Civil
recua em agosto
e atinge 0,58%

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) atingiu
0,58% em agosto, um recuo de 0,9 ponto percentual na
comparação com o mês anterior, quando ficou em 1,48%.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), este foi o segundo menor índice do
ano, acima apenas do de fevereiro. Com o resultado de
agosto, o acumulado nos últimos doze meses chegou a
13,61%, um pouco abaixo dos 14,07% registrados nos
doze meses imediatamente anteriores.
Ainda conforme o IBGE, entre janeiro e agosto, o indicador acumulou 9,74%. Em agosto do ano passado, o
Sinapi ficou em 0,99%.
Segundo o gerente do Sinapi, Augusto Oliveira, as
desacelerações são notadas nos últimos meses. “Temos
observado, nos últimos três meses, desaceleração nas
duas parcelas do índice: tanto no lado dos materiais
quanto na mão de obra”, disse, acrescentando que esse
movimento também foi registrado no índice apresentado
na sexta-feira.

Custo

O custo nacional da construção, por metro quadrado,
subiu em relação a julho. Em agosto atingiu R$ 1.661,85.
Desse valor, R$ 994,67 são relativos aos materiais e R$
667,18 à mão de obra. Em julho, o custo nacional ficou
em R$ 1.652,27. A parcela dos materiais registrou taxa de
0,69%, o que significa queda tanto na comparação com
julho (1,38%) quanto com agosto do ano passado (1,62%).
“A taxa de agosto representa o terceiro menor índice
de 2022”, completou o gerente.
A mão de obra caiu 1,2 ponto percentual na comparação com julho (1,62%) e chegou a 0,42%.
“Comparando com agosto do ano anterior (0,08%),
houve alta de 0,34 ponto percentual. De janeiro a agosto
de 2022, os acumulados fecharam em 9,31% (materiais)
e 10,38% (mão de obra). Os acumulados em doze meses
ficaram em 14,76% (materiais) e 11,90% (mão de obra)”,
apontou o indicador.

Regiões

A Região Norte foi a que registrou a maior variação
regional (1,43%) em agosto. O IBGE informou que o
movimento foi em consequência dos acordos coletivos
firmados em Rondônia e no Amazonas.
A Região Nordeste registrou 0,22%, Sudeste 0,49%,
Sul 0,72%, e Centro-Oeste 1,08%.
Já os custos regionais, por metro quadrado, ficaram
em R$ 1.645,35 na Região Norte; R$ 1.549,97 na Nordeste;
R$ 1.732,44 na Sudeste; R$ 1.729,30 na Sul e R$ 1.676,13
na Centro-Oeste.
Com a alta na parcela de materiais e com o reajuste
das categorias profissionais, Rondônia foi o estado com
a maior variação mensal (5,67%). Na sequência ficou o
Amazonas (3,19%).

Pesquisa

O Sinapi é uma produção conjunta do IBGE e da
Caixa, com o objetivo de produzir séries mensais de
custos e índices para o setor habitacional, e, ainda,
séries mensais de salários medianos de mão de obra e
preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos
e serviços da construção para os setores de saneamento
básico, infraestrutura e habitação.
Segundo o IBGE, as estatísticas do Sinapi são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo
para o setor público. "Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os
índices possibilitam a atualização dos valores das despesas
nos contratos e orçamentos”. (Especial para O Hoje)

EXPRESSA
O número de chegadas de voos internacionais ao
Brasil, em agosto deste ano, foi o maior já registrado
desde o início da pandemia de covid-19. Segundo a
Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), somente no mês passado houve
4.003 desembarques, o que representa 80,71% da capacidade demonstrada em 2019. Comparado a agosto
de 2021, foi registrado aumento de 232,35% nas conectividades internacionais. Até julho de 2022, a malha
aérea internacional mantinha tendência de alta, acima
dos 70% da capacidade de 2019, mas ainda não havia
superado os 80%. A expectativa da Embratur é recuperar
100% da conectividade ainda em 2022.

A atividade econômica Centro-Oeste corre o risco de experimentar alguma desaceleração na passagem de 2021 para 2022,
embora os indicadores até aqui disponíveis
sugiram que a economia regional tenderá
preservar um ritmo ainda mais intenso do
que a média esperada para o restante do
País. O ciclo de alta das commodities agrícolas, em curso desde 2021 e impulsionado
a partir do início deste ano pela guerra
entre Rússia e Ucrânia, tem contribuído
para dar sustentação ao nível de atividade,
considerando-se o papel central desempenhado pelo agronegócio no Centro-Oeste,
conforme anotam as economistas Camila
Saito, do setor de análise setorial da Tendências Consultoria Integrada, e Cláudia
Bruschi Martins, do Itaú Unibanco.
A depender das referências de quem
analisa números e projeções, o crescimento
poderá vir mais modesto, reforça Gabriel
Couto, economista do Santander. Nas suas
contas, o Produto Interno Bruto (PIB) do
Centro-Oeste sairia de alta de 4,3% no
ano passado para 3,7% neste ano. Ainda
assim, se o crescimento registrado em
2021 havia sido inferior ao avanço de
4,6% anotado pelo PIB em todo o País, os
prognósticos para este ano sugerem taxas
mais alentadas do que a média brasileira,
que deverá se contentar com algo entre
1,7% e 1,9% nas previsões da Tendências
e também do Santander, alcançando 2,2%
nas planilhas do Itaú Unibanco.
As estimativas mais recentes da Tendên-

cias e do Itaú Unibanco, mostram Camila e
Cláudia, sugerem maior resiliência no Centro-Oeste ao longo deste ano, indicando uma
atividade econômica mais robusta do que
apontam as previsões do Santander. A consultoria trabalha com a perspectiva de elevação de 3,2% no Centro-Oeste, que deve
reeditar, conforme Camila, o desempenho
do ano passado.

Maior peso

Na sequência da forte estiagem ocorrida
em 2021, observa a economista, a agropecuária tende a apresentar recuperação, saindo de uma redução de 3,4% em 2021 para
alta de 6,9%, suportada pela produção histórica de soja e milho e pelo desempenho
no abate de bovinos, com apoio ainda de
um cenário favorável para celulose e etanol.
Camila lembra que a agropecuária responde
por 10,1% do PIB do Centro-Oeste, participação mais elevada entre as regiões e mais
do que o dobro da média brasileira, que reserva uma fatia de 4,9% para o setor na formação do PIB. “Há uma grande interdependência setorial em torno da agropecuária e
uma participação intensa de commodities
como carnes e óleo de soja na indústria de
transformação local”, acrescenta Cláudia. A
produção da indústria de alimentos, reforça
Camila, deve avançar em torno de 5,3%
neste ano no Centro-Oeste, depois de sofrer
baixa de 2,4% em 2021, ajudando a consolidar uma elevação de 4,8% para o setor industrial como um todo na região.

BALANÇO
t

2 Couto, do Santander, lem-

bra ainda que a economia
no Centro-Oeste sofreu menos
com a pandemia, justamente
por influência do agronegócio
em seu conceito mais amplo,
que inclui a indústria de insumos, a agroindústria, setores de distribuição e de serviços prestados à agropecuária. O banco estima queda
de 1,1% para o PIB do Centro-Oeste em 2020, o que se
compara com a retração de
3,9% anotada pela economia
brasileira em seu conjunto.
2 Com nove projetos em
fase de maturação e outros
apenas anunciados, segundo
a Tendências, o Centro-Oeste
deverá receber investimentos
estimados em praticamente
US$ 8,930 bilhões, com prazo
de conclusão entre 2022 e
2025. O setor de celulose e
papel surge como destaque
na região central do País, com
investimentos projetados em
US$ 7,607 bilhões concentrados em Mato Grosso do Sul.
2 No levantamento da consultoria, apenas a Suzano planeja investir em torno de US$
2,9 bilhões em uma nova
planta para a produção de
papel em Ribas do Rio Claro,
na região centro-oeste do Estado, enquanto a chilena
Arauco, do setor madeireiro,

prevê desembolsar US$ 2,7
bilhões na construção de uma
nova fábrica de celulose.
2 Ainda envolta em conflitos
judiciais com a J&F Investimentos, a consolidação da
transferência do controle da
Eldorado Brasil para a Paper
Excellence poderá mobilizar
investimentos de quase US$
2,0 bilhões para expansão da
unidade de celulose instalada
em Três Lagoas (MS).
2 Na região Norte, aponta
Couto, o crescimento poderá
vir bem mais modesto, com
variação estimada em apenas
0,6% nos 12 meses deste ano,
diante de elevação de 3,0%
em 2021. As estimativas trazidas por Camila e Cláudia igualmente sugerem desaquecimento. A consultoria trabalha
com a perspectiva de elevação
de 2,1% para o PIB da região,
saindo de 4,0% em 2021.
2 O desempenho mais modesto no Norte guarda relação
com uma produção industrial
mais fraca, estimando-se perda de 4,8% neste ano, refletindo principalmente a queda
antecipada de 11,2% para o
setor de mineração e petróleo.
Aqui, observa Camila, o impacto deve ser lançado na
conta da frustração na produção de minério de ferro
no começo deste ano, decor-

rente das paradas para manutenção das plantas instaladas na região. Na visão de
Couto, essa retração pode estar ligada à crise no setor
imobiliário na China, afetando a demanda por minério
de ferro. Olhando a indústria
como um todo, o economista
acrescenta que a descontinuidade nas cadeias globais
de suprimento ainda estaria
afetando o setor de bens duráveis, que tem peso elevado
na região por conta do parque
de bens duráveis na Zona
Franca de Manaus.
2 “A expectativa, de todo
modo, é de alguma retomada
da produção do setor extrativo no restante do ano, sob
influência da expansão da
capacidade de produção do
complexo S11D, da Vale, que
deve receber um aporte estimado em US$ 1,5 bilhão”,
pondera. A normalização das
atividades no setor de serviços, retoma Cláudia, deve
contribuir para dar alguma
sustentação para a economia
nortista. A expectativa de preços de commodities ainda
elevados, prossegue ela, deve
puxar setores de alguma forma associados a produtos
metálicos, petróleo e grãos,
“o que gera maior crescimento”. (Especial para O Hoje)

Governo regulamenta valores
de emendas parlamentares
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) regulamentou o uso de valores
das emendas parlamentares,
definidas no Orçamento da
União, para subsidiar programas de habitação popular. A portaria foi publicada
no Diário Oficial da União.
Segundo a pasta, a medida
visa a ampliar o acesso da
população ao financiamento
habitacional em operações
de crédito com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS). O texto estipula que os valores das
emendas serão utilizados
para reduzir ou eliminar o
valor de entrada que o mutuário deve pagar para ter
acesso ao imóvel.
Para este ano, por exemplo, a Lei Orçamentária
Anual (LOA) já conta com
aporte de R$ 9,16 milhões
indicados pela bancada do
Amapá para empreendimentos do Programa Casa Verde
e Amarela na capital Maca-

pá. É o primeiro estado a
receber a indicação de recursos por emendas, informou o MDR.
Poderão ser enquadradas
famílias que integram os Grupos 1 e 2 do Programa Casa
Verde e Amarela, que têm
renda mensal bruta de até
R$ 4,4 mil. O benefício só poderá ser utilizado uma única
vez por imóvel e por beneficiário e será cumulativo com
os descontos habitacionais
concedidos pelo FGTS. (ABr)
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Candidatos ao governo querem
ampliar acesso à cultura
Reprodução

Governadoriáveis
goianos defendem
a valorização e
ampliação cultural
pelos municípios
com mais
investimentos,
mais e novos
programas, além
de modernizações
e outras medidas
Francisco Costa
Entre os grandes eixos dos
planos de governo estão saúde, educação e segurança.
Mas a cultura também é necessária à população e tem
destaque nas propostas dos
governadoriáveis goianos.
Mais uma vez, é preciso reforçar que o jornal O Hoje
faz apenas um recorte dos
projetos dos concorrentes. Assim, reforça-se que o plano
de gestão de cada candidato
ao Palácio das Esmeraldas
está completo no site Divulga
Contas, do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

Wolmir Amado

Wolmir Amado (PT), em
seu plano de gestão preliminar, defende o acesso à cultura, aos esportes e ao lazer;
e a “valorização da cultura
para garantir a democracia,
a liberdade, afirmação da diversidade e efetividade dos
direitos”. Ele também expõe
a necessidade de “potencializar vocações econômicas
existentes ou novas presentes
no Estado nas áreas do turismo, cultura, gastronomia,
entre outras”.

Gustavo Mendanha

Ex-prefeito de Aparecida,
Gustavo Mendanha (Patriota)
tem como propostas implementar na íntegra o Plano
Estadual de Cultura e Casa
da Cultura Goiana. Além disso, propõe fortalecer o Sistema Estadual de Cultura com
apoio aos municípios e oferecer suporte técnico para os
artistas e empreendedores
culturais. Ele também quer
a integração da divulgação
da cultura goiana às ativida-

Entre os grandes eixos estão saúde, educação e segurança. Mas a cultura também é necessária e tem destaque nas propostas dos candidatos
des da Investe Goiás, a criação de um novo circuito goiano de turismo, com novas estratégias, reestruturação do
Caminho de Cora, redes de
cicloturismo, mais informações turísticas, etc.

Major Vitor Hugo

O plano de gestão de major
Vitor Hugo (PL) prevê o fortalecimento do Conselho Estadual de Cultura com mais
transparência e credibilidade
social aos projetos do governo,
o apoio aos centros culturais
em escolas estaduais de referência, além de parcerias com
a iniciativa privada. Ele também pretende democratizar
o fomento à cultura por meio
de oficinas para a captação
de recursos e participação em
editais. Além disso, defende
o uso da tecnologia na divulgação do patrimônio histórico
e cultural e a criação da Rua
da Cultura e do Lazer em parceria com municípios interessados. Entre outras coisas, ele
também fala em apoiar projetos e programas para a disseminação da cultura sertaneja do Estado.

Ronaldo Caiado

O plano do governo Ronaldo Caiado (União Brasil)
avalia modernizar os equipamentos culturais do Estado,
garantir as linhas de fomento
essenciais para o estímulo e
a promoção da cultura goiana,
e adotar ações para garantir
o acesso de mais goianos aos
valores, artistas e produtos
culturais. Ele também fala em
garantir a memória e o patrimônio (material e imaterial),
implementar circuitos culturais (curtos, fechados, abertos), bem como criar escolas
regionais de cultura Basileu
França, oferecer curos técnicos em audiovisual e mais.

Professor Pantaleão

O professor Reinaldo Pantaleão (UP) propõe o fortalecimento de museus e centros
culturais, bem como a criação
de centros de educativos de
arte comunitária regionalizados. Ele também quer a
realização de concursos
anuais nos segmentos de música, dança, gastronomia e
mais, além da criação do Circuito Cultural Goiano para

difusão de manifestações artísticas e a realização anual
do Festival de Cultura Goiana
para valorização de artistas
e trabalhadores da cultura.

Professora Helga

A candidata ao governo
pelo PCB, professora Helga
Martins, coloca no plano a democratização dos espaços de
decisão sobre políticas culturais, por meio de conselhos
populares; a garantia de 5%
do orçamento para políticas
culturais; a revitalização das
ações de cultura em praças,
ruas e demais espaços públicos; agenda constante de atividades culturais; espaços para
escolas de circo; incentivo a
projetos e iniciativas populares
de cinema; fomento fiscal para
editoras e cooperativas de autores populares; apoio para o
carnaval ser organizado por
grupos de cultura popular; um
calendário anual permanente
de ações culturais diversas em
todo o Estado; e mais.

Edigar Diniz

Na cultura, Edigar Diniz
(Novo) quer o apoio a muni-

cípios para que implementem
em sua rede de ensino atividades de cunho cultural; a
simplificação do processo
para eventos culturais; o apoio
direto às cidades para que
elas desenvolvam e preservem seus atributos culturais,
bem como o turismo; a atração de grandes eventos culturais; e a criação de um programa com atividades culturais em contraturno de escolas
do ensino médio do Estado.

Cíntia Dias

Cíntia Dias (PSOL) quer ampliar o Fundo de Arte e Cultura
(FAC) e a Ley Goyazes, atuar
junto aos municípios para implementar políticas públicas
de fomento à cultura (formação e política cultural), fomentar os pontos de cultura e grupos artísticos em comunidades
locais; promover eventos (festivais, feiras e festas), mapear
a produção cultural dos municípios, além de promover a
construção de equipamentos
culturais e a circulação de
bens materiais e imateriais
da produção cultural goiana.
(Especial para O Hoje)

VIOLÊNCIA POLÍTICA

“A intolerância tirou mais uma vida”
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou nesta sexta (9) de
forma indignada ao assassinato de um apoiador por um
bolsonarista um dia antes em
Mato Grosso. Em Confresa, a
1.160 km de Cuiabá, um homem que defendia o ex-presidente Lula foi morto por
um apoiador do presidente.
“É com muita tristeza que
soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos
Santos, na zona rural de Confresa. A intolerância tirou
mais uma vida. O Brasil não
merece o ódio que se instaurou nesse País. Meus sentimentos à família e aos amigos
de Benedito”, escreveu o candidato em uma rede social.
Em seguida, no Rio, disse

que “o País caminha para
uma selvageria que até então desconhecíamos”. “É
uma demonstração do clima
de ódio estabelecido no processo eleitoral. Uma coisa
totalmente anormal.”
A deputada e presidente
nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), atribuiu a morte
a um suposto “comando de
violência” dado por Bolsonaro. “A um dia de completar
dois meses do assassinato do
Marcelo Arruda, do PT, por
um bolsonarista, outro apoiador assassinou um Lulista. O
comando de violência que
Bolsonaro dá para extirpar
Lula e os petistas leva a isso.
O assassino é você, Bolsonaro.” (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)

Gazeta Digital MT

Em Confresa, no Mato Grosso, um homem que defendia o ex-presidente foi morto por um bolsonarista
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Entidades são contra suspensão
do Piso Nacional da Enfermagem
Redes Sociais / Sieg

Em Goiás, os
profissionais da
categoria se
reuniram para
repudiar a decisão
de Barroso, que
barrou o piso
salarial por 60 dias
Izadora Resende
A decisão cautelar do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luís Alberto
Barroso, que suspendeu a lei
que criou o Piso Nacional da
Enfermagem, tem provocado
diversas reações e manifestações pelo Brasil. O magistrado deu prazo de 60 dias
para que entes públicos e privados da área de saúde informem o impacto financeiro
do piso salarial, também os
impactos que o texto traz para
a situação financeira de cidades e Estados, assim como
os riscos para a empregabilidade na área e a possibilidade
de eventual redução na qualidade dos serviços prestados
na rede de saúde.
O ministro afirmou na decisão ser plausível o argumento de que o Legislativo aprovou o projeto e o Executivo o
sancionou sem terem tomado
cuidado com as providências
que viabilizariam a execução,
como, por exemplo, o aumento
da tabela de reembolso do Sistema Único de Saúde (SUS) à
rede conveniada.
Assim como apurado pelo
jornal O Hoje, o presidente
do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que o piso
salarial nacional dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional,
é uma medida justa. “É destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm
suas remunerações absurdamente subestimadas no
Brasil. Não tenho dúvidas
de que o real desejo dos

Diversas
entidades que
representam os
enfermeiros se
mobilizaram na
sexta-feira (9)
em todo o País

Três Poderes da República
é fazer valer a lei federal e,
ao mesmo tempo, preservar
o equilíbrio financeiro do
sistema de saúde e entes
federados. Com diálogo,
respeito e inteligência, daremos rápida solução a
isso”, disse Pacheco.
Favorável ao aumento do
piso dos profissionais de enfermagem, o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) disse
ser “hora dos representantes
do Legislativo, Judiciário e
Executivo se unirem em busca de uma solução que garanta e implementação da lei
aprovada pela ampla maioria
dos parlamentares federais”.
Na mesma linha, o senador
Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
considerou que “essas atitudes
me causam preocupação com
os caminhos de nossa democracia”. Segundo ele, esse tipo
de decisão quebra o rito e a
ordem natural das leis. “É um

DIÁLOGO

Exército evita tentativa de
contato de Lula da Silva
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não obteve
sucesso ao tentar abrir canais
de diálogo com a cúpula das
Forças Armadas. Desde o início do ano passado, os interlocutores de Lula tentaram
se aproximar dos oficiais-generais influentes, mas a intenção foi barrada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Como orientação da milícia, qualquer contato político
ou solicitação com candidatos
da defesa devem passar por
avaliação do ministro da defesa, general Paulo Sérgio,
que é subordinado direto de
Bolsonaro. Vale ressaltar também, que o atual presidente
sempre teve como base eleitoral as forças armadas e, já
deixou claro que não aprova
os contatos dos integrantes
com a oposição.
O grau de polarização política foi uma das justificativas
dos militares para evitar con-

Grau de polarização política foi uma das justificativas dos militares
versas com os interlocutores.
Por isso, os apoiadores de
Lula, sustentaram que pode
ser conveniente que o ex-presidente não seja recebido.
Após algumas tentativas
frustradas de diálogo com a
cúpula militar, segundo o conselheiro do ex-presidente, o

petista desistiu. O objetivo
agora é tratar as Forças Armadas como parte da ”burocracia do Estado”, em vez de
dar protagonismo político. O
assunto não está mais na ordem do dia da campanha petista. (Mariana Fernandes,
especial para O Hoje)

erro tamanha interferência entre os Poderes. Além do mais,
trata-se de uma lei que beneficia nossos enfermeiros, heróis
anônimos nessa pandemia.
Não há Poder acima do outro
e nem maior que o outro. Há
limites para todos, e eles devem
ser respeitados”, disse.
Diversas entidades que representam os enfermeiros se
mobilizaram na sexta-feira
(9) em todo o País. A categoria
protestou contra a decisão
de Barroso, que suspendeu
por 60 dias o Piso Nacional
da Enfermagem.
Na tarde da última sextafeira (8), houve um ato da
enfermagem em frente ao
Hospital das Clínicas, em
Goiânia. Centenas de profissionais se reuniram em frente
ao hospital, carregando faixas
e cartazes em apoio ao piso
salarial da categoria.
Em depoimento à imprensa
local, a presidente Sindicato

dos Enfermeiros do Estado de
Goiás (SIEG), Roberta Rios, a
decisão é “revoltante” e não
descarta acontecerem greves
envolvendo os profissionais.
Nas redes sociais do Sindicato, em vídeo postado no início da semana, Roberta destacou que a aprovação do piso
se deu, única e exclusivamente, pela luta dos trabalhadores
da enfermagem. “Nós fazemos
a diferença, nós, enfermeiros,
técnicos e auxiliares, carregamos o serviço de saúde. Nós
não podemos deixar isso acontecer para proteger o lucro do
patrão, do empregador, dos
grandes hospitais”, afirmou.
O vereador Mauro Rubem
(PT), candidato a deputado estadual, participou do movimento e afirmou, também no
vídeo, que “Luís Barroso está
mais para advogado de dono
de hospital e plano de saúde,
que ministro do Supremo”.
(Especial para O Hoje)

Justiça manda
suspender pílula de
Waldir contra Marconi
A Justiça determinou a suspensão de
uma propaganda do
candidato ao Senado
delegado Waldir (União
Brasil) a pedido da
campanha do também
postulante à Casa Alta
Marconi Perillo (PSDB).
A decisão é do juiz
Mark Yshida Brandão,
do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-GO).
Segundo a defesa do
tucano, o deputado federal divulgou nos dias
7 e 8 de setembro inserções de 30 segundos com
a seguinte narração:
“Essa pode ser a sirene
de ambulância atendendo a uma emergência,
ou pode ser um ex-governador de Goiás sendo
preso pela Polícia Federal por corrupção e que
insiste em concorrer ao
Senado. Cuidado, certos
candidatos não têm ficha, tem boletim de
ocorrência. Já o delega-

do Waldir é ficha limpa,
é honesto, é do povo e
nunca
abandonou
Goiás. Para Senador, Delegado Waldir.”
Na decisão, o magistrado afirma que “a publicação impugnada
tem potencial de difundir uma notícia incompleta em relação ao representante, qual seja,
a de que ele seria ‘ficha
suja'”. Ainda segundo
ele, “não se pode insinuar que determinado
candidato não poderia
se candidatar em razão
de possuir a sua ‘ficha
suja’, pois nem mesmo
respondeu ao devido
processo legal perante
o juiz competente”.
Desta forma, o juiz
atendeu o pedido liminar de Marconi e determinou que a pílula
de Waldir não seja
mais veiculada. (Francisco Costa, especial
para O Hoje)
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Jogo grande
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Embalado, Goiás
recebe o Flamengo
e tenta manter
sequência
de vitórias
Breno Modesto
Vindo de três vitórias
consecutivas, o Goiás quer
dar sequência ao bom momento e continuar subindo
na tabela de classificação
do Campeonato Brasileiro.
Para isso, o time comandado
pelo técnico Jair Ventura
terá pela frente um duro adversário. Neste domingo
(11), o Esmeraldino receberá
o Flamengo, que, na última
quarta-feira (7), carimbou
sua vaga para a final da
Copa Libertadores, às 19h,
no Estádio Hailé Pinheiro.
De acordo com o comandante esmeraldino, seu elenco
sabe da força do Rubro-Negro,
mesmo sem seus dois principais atacantes, que estão fora
por conta de suspensão. No
entanto, Jair Ventura afirma
que o Alviverde fará de tudo
para continuar no caminho
das vitórias.
“Sabemos da força deles,
mas nós também estamos
vivendo nosso melhor momento desde que cheguei
aqui, com essa série de vitórias. E nós queremos manter esse nosso momento.
Respeitamos a forte equipe
do Flamengo, mas vamos
fazer de tudo para continuar nessa sequência de vitórias”, disse Jair Ventura.
Além da importância para
as pretensões esmeraldinas no
Brasileirão, Jair Ventura espera
que o Goiás vença o Flamengo
para homenagear Hailé Pinhei-

Contra o Flamengo, o técnico Jair Ventura, do Goiás, deve manter no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, a mesma escalação da última partida
ro, que morreu na última quarta-feira (7).
“Com certeza. Ainda é difícil. O legado dele aqui é
muito grande e não vai se
apagar. Eu já conhecia esse
legado dele antes mesmo de
trabalhar no Goiás. Eu não
tive o privilégio de conhecêlo, mas dá para sentir a “atmosfera” dele no clube. Então, com certeza, é um jogo
especial, por conta de tudo
que aconteceu. Nós perdemos
o nosso patrono. Então, tem
um algo a mais para darmos
alegria a ele, onde quer que
ele esteja. Sabemos da dificuldade do jogo, mas tem um
peso a mais para o homenagearmos com um bom resultado”, comentou Jair.

Flamengo

Para o confronto contra o
Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, o técnico Dorival Júnior não contará com seus
dois principais atacantes. Isso
porque Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, estão suspensos. O camisa 21 fica de fora
pelo terceiro cartão amarelo,
enquanto que o camisa 9 cumprirá suspensão por conta de
um vermelho.

Histórico

A partida deste domingo
(11) será a de número 61 da
história entre Goiás e Flamengo. Com 28 vitórias, quem tem
o histórico do confronto ao
seu lado é a equipe carioca.
Os goianos triunfaram em

nove oportunidades. Além disso, os clubes ficaram no empate em outras 23 partidas.
O último encontro aconteceu no primeiro turno da
atual edição da Série A do

Campeonato Brasileiro. Pela
sétima rodada, o Rubro-Negro derrotou o Esmeraldino
por 1 a 0, no Maracanã, com
gol do atacante Pedro. (Especial para O Hoje)

FICHA téCniCa
Goiás x Flamengo
Data: 11 de setembro de 2022. Horário: 19h. Local: estádio
hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Árbitro: ramon abatti abel
(SC). Assistentes: Kleber lucio Gil (Fifa/SC) e henrique neu ribeiro (SC). VAR: rafael traci (SC)
Goiás: tadeu; Maguinho, Caetano, reynaldo e Sávio; auremir, diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro raul e
dadá Belmonte.
Técnico: Jair Ventura

Flamengo: Santos; rodinei, david luiz, léo Pereira e Filipe
luís; João Gomes, Vidal, everton
ribeiro e arrascaeta; everton
Cebolinha e Marinho.
Técnico: dorival Júnior

VANTAGEM

BRASILEIRÃO

Vila Nova vence o
Bragantino na 1ª
semiﬁnal do Aspirantes

Fora, Atlético-GO tem confronto

Nesta sexta-feira (9), o
Vila Nova venceu a primeira partida da semifinal do
Brasileiro de Aspirantes,
diante do Red Bull Bragantino. Jogando no estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga
(OBA), o Tigre derrotou o
Massa Bruta pelo placar de
2 a 1, de virada. Com o resultado, o Vila Nova tem a
vantagem do empate no
jogo de volta. Isso porque,
caso o Bragantino vença
por 1 a 0, a decisão irá para
os pênaltis.

O jogo

No OBA, Alejandro foi
quem abriu o marcador
para o Bragantino, já aos 4
minutos da etapa complementar. Na sequência, João
Lucas empatou para o Vila
Nova, aos 5’, e aos 22 marcou mais um, concedendo

a vitória ao Tigre.

Jogo de volta

O confronto de volta da
semifinal está marcado
para a próxima quinta-feira
(15), às 18h30, no estádio
Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Caso se
classifique à final, o Vila
Nova enfrentará o vencedor
da outra chave, disputada
pelo Fluminense (RJ) e pelo
Cuiabá Saf (MT).
No jogo de ida da outra
semifinal, o Fluminense
venceu o Cuiabá pelo placar
de 2 a 1 e também jogará
pela vantagem do empate
no jogo de volta. O confronto, que acontecerá na Arena
Pantanal, em Cuiabá (MT),
também está marcado para
a quinta-feira (15), mas às
20h. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)

Fernando Brito/Vila Nova F.C.

Jogando no OBA, o Tigre saiu atrás no marcador mas
conseguiu a virada por 2 a 1 com dois gols de João Lucas

direto contra o Coritiba
Depois da eliminação na
Copa Sul-Americana, o Atlético
Goianiense volta a pensar única
e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde luta, desesperadamente, para escapar
do rebaixamento à segunda divisão. E, neste domingo (11), a
equipe comandada pelo técnico
Eduardo Baptista terá um confronto direto pela frente.
Fora de casa, o Dragão enfrenta o Coritiba, time que
abre a zona de rebaixamento
e que tem três pontos a mais
que o Rubro-Negro. A grande
novidade do time atleticano
para o duelo deve ser o retorno do atacante Luiz Fernando, que não jogou contra
o São Paulo, já que estava suspenso. Além dele, outros jogadores podem começar a
partida no time titular.

Coritiba

Para enfrentar o Atlético
Goianiense, o técnico Guto
Ferreira terá três desfalques.
Todos eles por lesões. O zagueiro Henrique, o volante
Willian Farias e o meia Boschilia ainda estão em processo
de recuperação na fisioterapia
do clube paranaense.
Em contrapartida, o comandante poderá contar com o retorno dos atacantes Hernán Pérez e Léo Gamalho, recuperados
de lesão. Gamalho disputa com
Adrián Martínez uma das vagas
no ataque. Quem também pode
entrar jogando é o meia Robinho. Caso isso se concretize,
Fabrício Daniel seria deslocado

Alan Deyvid/Atlético-GO

O time titular do Dragão pode ter novidades para a partida contra o Coxa
para o ataque e Egídio iria para
o banco de reservas.

Histórico

A partida deste domingo
(11) será a décima oitava da
história entre Coritiba e Atlético Goianiense. Com oito vitórias, o Dragão é quem mais
venceu. O Coxa levou a melhor
em sete confrontos. Além disso,

as equipes em outras duas
oportunidades. O último duelo
entre as equipes foi o jogo válido pelo primeiro turno da
atual edição do Campeonato
Brasileiro, quando o RubroNegro fez valer o mando de
campo e derrotou os paranaenses por 2 a 0, com gols de Jorginho e Airton. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA téCniCa
Coritiba x Atlético-GO
Data: 11 de setembro de 2022. Horário: 18h. Local: estádio
Couto Pereira, em Curitiba (Pr). Árbitro: Vinicius Gonçalves
dias araújo (SP). Assistentes: evandro de Melo lima (SP) e
Márcia Bezerra lopes Caetano (rO). VAR: Wagner reway (PB)
Coritiba: alex Muralha; natanael, Jhon Chancellor, luciano
Castán e diego Porfírio; Bernardo, Bruno Gomes e robinho; alef Manga, léo Gamalho
e Fabrício daniel.
Técnico: Guto Ferreira

Atlético-GO: renan; dudu (hayner), Wanderson, Klaus e Jefferson
(arthur henrique); edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas
e Jorginho (Shaylon); Churín e
Wellinton rato (luiz Fernando).
Técnico: eduardo Baptista
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Para o atacante Dentinho, autor de um dos dois gols na vitória diante do Guarani em casa, no OBA, o Vila Nova vem em uma crescente boa

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Dentinho ProJeta Jogo
difícil contra o Brusque
Maiara Dal Bosco
Depois de vencer o Guarani em casa, o Vila Nova só
volta a entrar em campo no
próximo sábado (17). O Tigre
enfrentará o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em
Brusque, Santa Catarina,
jogo que o atacante Dentinho
projeta como muito difícil
para o Tigre. Ele garante que
a equipe está bastante focada para o jogo que considera
ser de seis pontos, uma vez
que o Brusque é um adversário direto e que uma vitória pode tirar o Tigre da
zona de rebaixamento.
“É um jogo muito difícil,
até porque é um confronto
direto e a gente vem bem
nos confrontos diretos. Sa-

Vila Nova só volta a entrar em campo no próximo
sábado (17), diante do Brusque, fora de casa e em
confronto direto pela permanência na Série B
bemos como é a equipe do
Brusque, o campo e o que
vamos enfrentar lá. Já estamos trabalhando em cima
disso e acredito que a gente
vai para lá para fazer um
bom jogo e buscar a vitória”, afirmou.
Autor de um dos gols da
vitória do Tigre diante do
Guarani, o atacante afirma
que tem treinado bastante finalização. “Cobro bastante
isso de mim. Têm partidas
em que é difícil finalizar. Às
vezes, chego no terço final

(do campo) e não consigo terminar a jogada, mas venho
treinando isso, assim como
toda a equipe, os homens de
frente e os próprios meiocampistas também têm treinado, porque isso é muito importante”, destacou Dentinho.
O atacante se disse feliz
por ter conseguido marcar
um gol na última partida,
uma vitória importante para
o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). “Fico
feliz por ter chegado no terço
final, finalizado e concluído

em gol no último jogo e ter
ajudado a minha equipe a
sair vitoriosa”, apontou.
O atleta ressaltou também
a importância que vencer tem
para que seja mantido um bom
ambiente de trabalho. “A gente
procura sempre estar com um
ambiente bom, independente
do resultado. Mas (o ambiente
de vitória) é bem melhor do
que a derrota. Depois que vem
a vitória, o ambiente fica melhor ainda. Isso nos traz confiança para o final da competição”, afirmou.

Dentinho frisou que a
equipe sabe da situação a
qual se encontra, mas que o
Vila Nova vem em uma crescente boa. “Estamos mentalizando coisas boas para, nas
próximas rodadas, podermos
ter um bom desempenho,
buscar a vitória e sair da
zona de rebaixamento o mais
rápido possível”, frisou.

Situação na Série B

Com nove jogos a serem
disputados até o final da Série
B, o Vila Nova é, neste momento, o 17º colocado na competição, com 31 pontos conquistados. Até aqui, o Tigre
soma cinco vitórias, 16 empates
e oito derrotas, totalizando um
aproveitamento de 35%. (Especial para O Hoje)
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Uma família goiana pode gastar em média R$120 apenas com itens como: arroz, feijão, óleo, sal, macarrão, farinha, café, leite, sardinha e outros

Auxílio de R$ 600 garante
o básico da alimentação

Reportagem fez pesquisa de preço para saber a média mensal em gastos com cestas básicas
Fotos: Wagner Pereira

Sabrina Vilela
O novo valor do Auxílio
Brasil de R$ 600 começou a
ser pago em agosto e valerá
até dezembro deste ano. Esse
valor ajuda várias famílias
em situação de pobreza, com
renda de até R$205 por pessoa
e também trabalhadores autônomos sem renda fixa. Este
é o caso da cabeleireira, Elisângela Lopes, 40, que conseguiu receber a renda do
governo em 2020 como Auxílio Emergencial, mas em 2021
ela ficou sem receber.
Elisângela mora junto com
o marido, Carlos Castro, que
também é autônomo, e o filho
Samuel de apenas 3 anos. Ela
voltou a receber a ajuda fornecida pelo programa no último mês de agosto, que segundo ela ajuda a tirar a família do sufoco.
“Antes de voltar a receber
o auxílio eu atrasei algumas
contas, agora que está regularizando. O que pesa mais é a
farmácia. Gastamos em média
R$300 por mês. Meu marido
tem hipertensão, nós dois temos ansiedade também, por
isso fazemos uso de medicações. E o Samuel está doente
então o gasto é maior”, relata.
A cabeleireira usa o dinheiro também para ajudar
a pagar as contas e fazer compras mensais. O que determina como será gasto o dinheiro
é a necessidade. “Eu voltei a
trabalhar há cerca de um mês
após ficar dois meses desempregada. Para complementar
a renda eu ainda faço bicos
como revendedora de roupas
e calçados”, relata.

Programas
goverNo federAl
2 Auxílio Brasil;
2 Auxílio gás;
2 Auxílio Criança Cidadã;
2 id Jovem;
2 Benefício de Prestação Continuada (BPC);
2 Programa de erradicação do
trabalho infantil (Peti);
2 garantia-safra;
seguro-defeso (ou Pescador
Artesanal)

Cesta Básica

A cesta básica passou por
altos e baixos neste ano. O valor da cesta básica caiu no último mês em 16 das 17 capitais, de acordo com a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica de
Alimentos, calculada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Contudo, ainda é uma das
maiores preocupações de
quem recebe o benefício.
A reportagem fez uma pesquisa para saber a média mensal em gastos com cestas básicas em mercados da Capital.
Para o levantamento não foram levados em consideração
itens de limpeza e nem de higiene pessoal, apenas gastos
com a alimentação essencial.
Uma família goiana pode gas-

Cesta básica passou
por altos e baixos ao
longo do ano, mas
nos últimos meses o
valor médio dos
itens tem caído em
diversas capitais

tar em média R$120 apenas
com itens como: arroz, feijão,
óleo, sal, macarrão, farinha,
café, leite, sardinha e outros.
Caso colocasse na soma carne,
ovos, produtos de limpeza e
higiene, esse valor poderia até

triplicar, resultando na média
de R$360. Esse valor compromete 60% do auxílio e nem
sempre dura o mês inteiro em
casos de famílias maiores.
Depois da preocupação
com as compras outras despesas que devem ser levadas
em consideração são água,
luz, gás, aluguel e internet.
Então, esse valor se torna ainda menor em relação aos gastos do cotidiano.

Maior parte
da população
desconhece benefícios

Economista, Aurélio Troncoso explica que as famílias
que querem entrar em programas sociais do governo por
meio do Cadastro Único podem
ter acesso a vários benefícios
que são cumulativos e aumen-

tam a renda em até R$1600.
“Com apenas R$600 dá
para comprar uma cesta básica. Dá para alimentar uma
família de quatro pessoas com
o básico da alimentação. Se
a pessoa tiver renda de R$260
e pega R$600 vai para quase
R$900, isso no caso de pessoas
de extrema pobreza”.
O especialista em finanças
esclarece que o ideal seria se
essas famílias entrassem em
todos os programas para ter
uma vida melhor. “O valor
de R$600 ajuda demais na
vida de quem não tem nada.
As pessoas têm que entender
e descobrir que elas podem
entrar em todos esses programas”. Ele salienta que beneficiários desses benefícios
podem perder o dinheiro caso
consigam um emprego formal
de carteira assinada, mas não
são em todos os casos.
Para saber mais sobre benefícios basta acessar o portal
da transparência https://port a l t ra n s p a r e n c i a . g o v. b r .
(Especial para O Hoje)

Pagamento do Auxílio Brasil deve atrasar
O Governo Federal informou que fará um ‘pente-fino’
em dados de beneficiário do
Auxílio Brasil, com uso de informações do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal). Com isso, a antecipação, que estava marcada para
começar a ser pago nesta sexta-feira (09), não vai conseguir
chegar a tempo. Quem estiver
com informações divergentes
poderá ter o benefício cancelado. Desde agosto desde
ano, o Governo Federal co-

meçou a pagar a renda com
o valor de R$ 600 mensais a
20,2 milhões de famílias.
O Ministério da Cidadania
publicou instrução normativa
que define os procedimentos
para a checagem de informações. A medida prevê a verificação periódica das informações das famílias, para definir
a permanência no programa.
Segundo a pasta, o público-alvo são famílias com renda divergente da declarada
no Cadastro Único e a contida

em outras bases federais,
como valor acima da linha
de emancipação (R$ 525) ou
da linha de pobreza (R$ 210).
A divulgação das famílias
que serão avaliadas no 2º semestre de 2022 ocorreu neste
mês de setembro, com revisão mensal.

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação
de extrema pobreza, com
renda familiar per capita in-

ferior a R$ 105 mensais, ou
a aquelas em situação de pobreza, com renda per capita
R$ 105,01 a R$ 210.
No caso de famílias do segundo grupo (situação de pobreza), a entrada no Auxílio
Brasil só ocorrerá se a família
tiver, em sua composição, gestantes, crianças ou adolescentes. As famílias também precisam ter os dados atualizados
no CadÚnico nos últimos 24
meses. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

Calendário
Auxílio BrAsil
de setemBro
Nis final 1 – 19 de setembro
Nis final 2 – 20 de setembro
Nis final 3 – 21 de setembro
Nis final 4 – 22 de setembro
Nis final 5 – 23 de setembro
Nis final 6 – 26 de setembro
Nis final 7 – 27 de setembro
Nis final 8 – 28 de setembro
Nis final 9 – 29 de setembro
Nis final 0 – 30 de setembro
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STJ decide sobre novo marco
interruptivo de prescrição penal

A expectativa é de que seja derrubada a liminar do STF

Enfermeiros
ameaçam greve
em Goiânia após
corte do piso
Daniell Alves
Cerca de 300 enfermeiros e técnicos de enfermagem
de Goiânia realizaram novo protesto na sexta-feira (9)
e ameaçam greve caso a medida do Supremo Tribunal
Federal (STF) não seja derrubada. O ministro Luís Roberto Barroso suspendeu a lei que criava o piso salarial
para a categoria. O último ato foi realizado pelos profissionais em frente ao Hospital das Clínicas (HC-UFG),
no Setor Universitário.
A presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás
(Sieg), Roberta Rios, afirma que a categoria vai continuar
na luta contra a suspensão do piso. Os protestos também
aconteceram em outras cidades do país, conforme
orientação do Fórum Nacional da Enfermagem.
“A nossa expectativa é que até semana que vem a
gente já tenha uma resolução sobre essa votação da liminar. É muito importante que a categoria se mantenha
mobilizada, na luta, porque isso nos dá visibilidade.
Nós, enfermeiros, auxiliares e técnicos somos quase
1% da população brasileira, uma categoria numerosa
e indispensável na saúde. A gente não quer nada mais
do que já é direito nosso”, apontou a presidente.
Os sindicatos e entidades foram informados que estaria sendo realizada uma negociação com o ministro
Luís Roberto Barroso. De acordo com a presidente do
Sieg, Roberta, a informação é de que a decisão do ministro estava sendo discutida com os demais membros
da Corte na última sexta.

Piso e carga horária

Os enfermeiros ainda não possuem uma lei para estabelecer o piso e carga horária da categoria. Até o momento, existe uma convenção coletiva da rede
privada que define o
piso conforme a carga
horária, explica RoberOs enfermeiros não
ta. “Temos prefeituras,
possuem uma
por exemplo, fazendo
credenciamento para
legislação que
pagar R$ 2,2 mil, enquanto outras pagam
proteja a carga
o dobro. Não temos um
horária da categoria
piso nem uma média
salarial", aponta.
nem estabeleça o
Desse modo, a capiso salarial
tegoria deve lutar contra a suspensão do
piso. Para a presidente, a aprovação do piso
salarial se deu pela luta dos trabalhadores da enfermagem. “Essa é mais uma afronta contra aqueles que
sempre estiveram na assistência. É uma afronta que
vai de encontro com os interesses dos patrões”, critica.

Suspensão

No último dia 4, o ministro Luís Roberto suspendeu
o piso salarial nacional da enfermagem e deu prazo de
60 dias para entes públicos e privados da área da
saúde esclarecerem o impacto financeiro, os riscos
para empregabilidade no setor e eventual redução na
qualidade dos serviços.
Barroso considerou mais adequado, diante dos dados
apresentados até o momento, que o piso não entre em
vigor até esses esclarecimentos. Isso porque o ministro
viu risco concreto de piora na prestação do serviço de
saúde principalmente nos hospitais públicos, Santas
Casas e hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde
(SUS), já que os envolvidos apontaram possibilidade de
demissão em massa e de redução da oferta de leitos.
O ministro frisou a importância da valorização dos
profissionais de enfermagem, mas destacou que “é
preciso atentar, neste momento, aos eventuais impactos
negativos da adoção dos pisos salariais impugnados”.
“Trata-se de ponto que merece esclarecimento antes
que se possa cogitar da aplicação da lei”, completou.
(Especial para O Hoje)

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o
acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta –
tem o efeito de interromper a prescrição. O
julgamento confirmou a interpretação que
o STJ vinha dando ao inciso IV do artigo 117
do Código Penal, e agora o precedente qualificado deverá orientar os tribunais de todo
o país na solução de casos idênticos. Nos
termos do artigo 117, inciso IV, do CP – com
redação dada pela Lei 11.596/2007 –, o curso
da prescrição é interrompido, entre outros
fatos, pela publicação da sentença ou do
acórdão condenatórios recorríveis. Um dos
recursos julgados como repetitivos – o REsp
1.930.130 – questionava decisão do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais que considerou
que o acórdão confirmatório de decisão con-

denatória não interromperia a prescrição,
mas apenas o acórdão que reforma decisão
absolutória ou que agrava a situação do
réu. Os recursos repetitivos tiveram a relatoria do ministro João Otávio de Noronha.
Em seu voto, ele explicou que, anteriormente,
o STJ possuía o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação, de fato,
não era novo marco interruptivo da prescrição. Segundo a posição anterior do tribunal, o efeito interruptivo acontecia apenas
quando o acórdão condenava o réu absolvido
em primeiro grau. Com o tempo, apontou o
ministro, o STJ, em consonância com o Supremo Tribunal Federal (STF), adotou o entendimento de que, após a publicação da
sentença condenatória, o acórdão confirmatório da condenação é outro marco interruptivo da prescrição, ainda que ele apenas mantenha a decisão de primeiro grau.

Devida indenização
A Terceira TST rejeitou recurso da rede Pão
de Açúcar contra decisão
que a condenou a indenizar uma gerente que
chegou a ser presa após
a fiscalização encontrar
produtos vencidos no
supermercado que ela
coordenava. Para o colegiado, a empresa não

poderia transferir à empregada os riscos do empreendimento. O relator
do agravo da Companhia Brasileira de Distribuição, ministro Mauricio Godinho Delgado,
assinalou a conduta negligente da empresa, de
grande porte no setor
de hipermercados.

Aviso aos contribuintes
A Câmara dos Deputados recebeu cinco projetos de lei que reajustam salários e subsídios
de servidores e membros do Poder Judiciário,
Ministério Público da
União (MPU) e Defensoria Pública da União
(DPU). Todos preveem
reajuste de 18%, que
será concedido de forma

parcelada entre 2023 e
2024. As cinco propostas
serão analisadas agora
nas comissões temáticas
da Câmara. Elas se juntam à do Tribunal de
Contas da União (TCU),
que propõe reajuste de
13,5% para os servidores da corte de contas
(PL 1392/22), em tramitação desde maio.

Ministro do STF
considera preventiva
incompatível com
regime semiaberto
O ministro André Mendonça,
do STF, concedeu Habeas Corpus
de ofício para revogar a prisão
preventiva de um homem que foi
condenado a quatro anos e dois
meses de prisão por tráfico de
droga condenado a cumprimento
de pena no regime semiaberto.
Mendonça destacou que manter
o regime mais severo que o previsto em sentença é antecipar a
condenação que não tem ainda
seu trânsito em julgado.

Alego votará PL que desobriga
advogados de excesso de etiquetamento
A Assembleia Legislativa vai apreciar o
projeto de lei que desobriga advogados a
utilizarem sinais, placas, crachás, adesivos
ou quaisquer outros ornamentos de identificação para ingressar em prédios e instituições públicas no estado de Goiás. A proposição, protocolada sob o número 10524/22,
é de autoria do deputado Jeferson Rodrigues
(Republicanos). De acordo com a redação, a
desobrigação da qual dispõe a propositura
proíbe que qualquer autoridade exija tal
condição de identificação ostensiva para

que advogados ingressem às dependências
do prédio. A determinação não impede que
a autoridade competente requeira o documento oficial de identificação do advogado
para fins de cadastros ou simples conferência.
E, ainda, é permitido às autoridades a oferta
facultativa para que advogados utilizem tais
identificações ostensivas caso assim desejem.
Além disso, o Estatuto da Advocacia diz que
que os advogados têm a prerrogativa de
livre ingresso a todas as dependências e
ambientes dispostos no seu artigo 7°.

RÁPIDAS

t

Eleição legal - O CNJ confirmou a legalidade da eleição do desembargador Carlos
França para exercer a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) no
próximo biênio (2023-2025). Parabéns, ilustre desembargador. (Especial para O Hoje)
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Vacinação antirrábica ocorre
em 106 pontos neste sábado
A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 106 pontos de vacinação antirrábica, nos Distritos Sanitários Centro/Campinas e Norte, neste sábado
(10). A Campanha de Vacinação
Antirrábica 2022 teve início
no último dia 03 e vai até 24
de setembro. Serão quatro sábados consecutivos com vacinação, sempre das 08h às 17h.
No primeiro sábado (03)
foram vacinados 21.623 animais, sendo 18.698 cães e
2.925 gatos. “Dividimos a estratégia de vacinação nos sete
Distritos Sanitários, sendo
dois por sábado. Com isso,
vamos cobrir toda a cidade”,
afirma o diretor de Vigilância

em Zoonoses, Murilo Reis.
Durante a semana, a vacina está disponível na sede
dos sete Distritos, na Unidade
de Vigilância em Zoonoses, e
no Hospital Veterinário da
Universidade Federal de
Goiás (UFG). Goiânia tem,
hoje, dentre cães e gatos, uma
população estimada em 210
mil animais. “Nossa meta é
vacinar 80% desses animais.
Até o momento, a procura é
considerada boa, mas precisamos que todos levem seus
pets aos postos, pois essa é
uma doença muito grave, que
pode levar à morte dos animais e das pessoas que, porventura, sejam infectadas”,

alerta o secretário municipal
de Saúde, Durval Pedroso.
O titular da SMS lembra que,
em julho deste ano, o Distrito
Federal registrou o primeiro
caso de raiva humana, depois
de 44 anos. Em Goiânia, o último
caso de raiva canina foi em
2000, e de raiva humana, em
1999. Neste ano, ocorreram dois
casos de raiva em gatos, causados pela variante da doença
em morcego. Um caso foi registrado na Chácara Recreio Samambaia, Região Norte, e o outro, no Setor Novo Planalto, Região Noroeste. No Novo Planalto,
também foi registrado um caso
de raiva em morcego. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Campanha conscientiza a população sobre a prevenção do suicídio buscando alertar a respeito da saúde mental e da prática no Brasil e no mundo

Setembro Amarelo: entenda os
sinais de quem precisa de ajuda
Alexandre Paes
O Setembro Amarelo é a
maior campanha anti-estigma
do mundo. O dia 10 deste mês
é, oficialmente, o Dia Mundial
de Prevenção ao Suicídio, mas
a iniciativa acontece durante
todo o ano. Em 2022 o lema é
“A vida é a melhor escolha!”,
e diversas ações já estão sendo
desenvolvidas.
O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo
todo e gera grandes prejuízos
à sociedade. De acordo com a
última pesquisa realizada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais
de 700 mil suicídios em todo
o mundo, sem contar com os
episódios subnotificados, o
que pode elevar os casos para
mais de 1 milhão.
No Brasil, os registros se
aproximam de 14 mil casos
por ano, ou seja, em média
38 pessoas cometem suicídio
por dia. Se comparado com
as mortes por outras doenças, mais pessoas morrem
como resultado de suicídio

Somente em 2019, em Goiás, foram registrados
570 suicídios; em 2020 foram 330 casos
do que HIV, malária ou câncer de mama.
Entre os jovens de 15 a 29
anos, o suicídio foi a quarta
causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose
e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens,
sexos, culturas, classes sociais
e idades. As taxas variam entre
países, regiões e entre homens
e mulheres.
No Brasil, 12,6% por cada
100 mil homens em comparação com 5,4% por cada 100
mil mulheres, morrem devido
ao suicídio. As taxas entre os
homens são geralmente mais
altas em países de alta renda
(16,6% por 100 mil). Para as
mulheres, as taxas de suicídio
mais altas são encontradas
em países de baixa-média renda (7,1% por 100 mil).

570 em Goiás

Em Goiás, foram registrados um total de 570 suicídios
em 2019 e 330 casos em 2020.
A psicóloga Elma Batista é
coordenadora da Gerência
de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás (SES-GO), e comentou
que se informar para aprender a ajudar o próximo é a
melhor saída para lutar contra esse problema tão grave.
“É muito importante que
as pessoas próximas saibam
identificar que alguém está
pensando em se matar e a
ajude, tendo uma escuta ativa
e sem julgamentos, mostrar
que está disponível para ajudar e demonstrar empatia,
mas principalmente levandoa ao médico psiquiatra, que
vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente”,
orienta a especialista.

Ela destacou que é importante estar atento a alguns
sintomas como: dificuldades
de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante,
isolamento, irritabilidade,
perda de interesse e prazer
pela vida e pensamento de
morte. “Diante da identificação desses sintomas é importante que a pessoa converse sobre seus sentimentos
e procure ajuda de um profissional de saúde mental”,
explica Elma.

Queda das taxas

Mundialmente, a taxa de
suicídio está diminuindo,
com a taxa global diminuindo de 36%, diminuições variando de 17% na região do
Mediterrâneo Oriental a
47% na região europeia e
49% no Pacífico Ocidental.

Mas na Região das Américas,
as taxas aumentaram 17%
no mesmo período entre
2000 e 2019, é o que aponta
a Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP).
Para a ABP, quando uma
pessoa decide terminar com
a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações
apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio
e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar
ou de sair do problema. Essas
pessoas pensam rigidamente
pela distorção que o sofrimento emocional impõe.
"Todos nós devemos atuar
ativamente na conscientização da importância que a
vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto
para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que
a vida sempre vai ser a melhor escolha”, ressalta.

Setembro amarelo também alerta para o burnout
Desde o dia 1º de janeiro
de 2022, a síndrome de burnout passou a ser reconhecida
como doença ocupacional. “A
síndrome de burnout, segundo especialistas, pode evoluir
para um quadro de depressão
profunda e, se não tratada,
levar ao suicídio”, alerta Veridiana Moreira Police, diretora jurídica da Associação
Brasileira de Recursos Humanos Seccional (ABRH).
Um levantamento realizado
pela International Stress Management Association (IsmaBR) destaca que o Brasil é a
segunda nação com mais casos
de burnout no mundo. O índice supera países como Estados Unidos e Alemanha e coloca o Brasil atrás apenas do
Japão, que tem 70% da população atingida pela doença.
A síndrome de burnout,
que acomete 30% entre mais
de 100 milhões de trabalhadores, segundo pesquisa da
Associação Nacional de Me-

dicina do Trabalho (Anamt),
passou a ser reconhecida
como doença ocupacional
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) no dia 1º de janeiro de 2022, com o início
da vigência da 11ª revisão da

Síndrome de
burnout acomete
30% entre mais de
100 milhões de
trabalhadores

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, ou CID-11.
“De forma resumida, a síndrome de burnout pode ser
entendida como distúrbio

emocional gerado por um esgotamento físico e mental intenso, provocado por situações
desgastantes, altamente estressantes, geradas no ambiente
laboral ou pelas más condições
em que o trabalho é exercido”,
afirma Veridiana.
Como causa, “ou mesmo
concausa”, é impossível não
associar a doença à realidade
do mundo do trabalho contemporâneo. “Sem dúvida são
novos tempos, com tecnologias avançando em um ritmo
frenético, em que tudo é instantâneo e traz consigo um
aumento exponencial de microdecisões que temos que
tomar por minuto”, diz. “Tudo
isso gera cansaço e desgaste,
um esgotamento mental e físico que pode gerar efeitos
deletérios na vida do trabalhador. Como dizem, podemos
disputar uma maratona, mas
não podemos viver em uma.
Pausar é preciso”, concluiu.
(Especial para O Hoje)
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Charles III faz primeiro discurso
como monarca do Reino Unido
No seu primeiro
pronunciamento
público como rei,
Charles faz tributo
à mãe, Elizabeth II.
“Devemos a ela a
maior dívida, que
todas as famílias
devem à
mãe: amor,
compreensão e
exemplo”
Charles III fez nesta sextafeira (9) seu primeiro discurso
televisionado como novo monarca do Reino Unido e de
mais 14 países que têm o ocupante da coroa britânica como
chefe de Estado. Um dia após
a morte da mãe, Elizabeth II,
Charles afirmou que pretende
renovar o compromisso da
rainha de dedicar sua vida a
servir o povo. Ele ainda lembrou a trajetória da monarca,
que reinou por 70 anos.
"Através da vida, a rainha,
minha amada mãe, foi uma
inspiração e um exemplo para
mim e para toda minha família, e temos com ela a dívida mais sincera que qualquer
família pode ter com sua
mãe", disse Charles, de 73
anos, sucessor que mais tempo aguardou para assumir a
coroa no Reino Unido.
"Além da perda pessoal,
nós também compartilhamos
com vocês no Reino Unido e
em todos os países onde ela
era rainha um sentimento
profundo de gratidão em que
minha mãe serviu aos povos
de tantas nações."

Rei Charles III
subiu ao trono
após a morte da
rainha Elizabeth II

O discurso foi gravado no
Palácio de Buckingham nesta
sexta e televisionado às 18h
(14h em Brasília) pela BBC.
"Nos últimos 70 anos, vimos nossa sociedade se transformar em outra de muitas
culturas e crenças. As instituições mudaram em resposta. Mas através de todas essas
mudanças e desafios, nossa
nação prosperou e floresceu.
Nossos valores se mantiveram
e devem se manter, os mesmos”, prosseguiu Charles.
"Minha vida, claro, vai mudar, com as novas responsa-

bilidades. Eu não vou poder
dedicar meu tempo à caridade, mas eu sei que esse trabalho vai seguir nas mãos de
outras pessoas."
Na etapa final do discurso,
Charles citou a mulher, Camilla, e afirmou que ela se
torna agora a rainha consorte.
O novo rei ainda mencionou
o filho mais velho, William,
e a esposa desse, Kate, que
agora passam a contar com
novos títulos reais. William
agora passará a ser o novo
príncipe de Gales – título que
Charles usou por décadas – e
Kate, princesa de Gales.
"Quero expressar meu
amor por Harry e Meghan,
que continuam a construir a
vida deles em outro país",
afirmou Charles, citando seu
segundo filho.
Charles finalizou o discurso lembrando mais uma vez
da sua mãe, a monarca mais
longeva do Reino Unido

"Para minha querida mamãe, quando começa a sua
última jornada, vou simplesmente dizer obrigado pelo
seu amor e devoção à nossa
família e à família de nações
que você serviu com tanta
diligência", disse.
Apesar de ter assumido o
trono britânico imediatamente
após a morte da rainha Elizabeth, o novo rei, Charles 3°, levará pelo menos alguns meses
para ser coroado. A cerimônia
de coroação, a ser realizada
na Abadia de Westminster, exige um tempo de preparação
que pode ir de meses a anos.
A rainha Elizabeth só foi
coroada em junho de 1953,
um ano e meio após assumir
o trono, em fevereiro de 1952.
Por tratar-se de um evento de
Estado, custeado pelo governo
britânico, a coroação envolve
convite a líderes estrangeiros,
principalmente dos países do
Commonwealth, associação

de 56 países dos quais quase
todos faziam parte do antigo
Império Britânico.
Dos países do Commonwealth, 14 mantêm o monarca do Reino Unido como chefe
de Estado: Austrália, Antígua
e Barbuda, Bahamas, Belize,
Canadá, Granada, Jamaica,
Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia,
São Vicente e Granadinas,
Nova Zelândia, Ilhas Salomão
e Tuvalu. Barbados tinha a
rainha Elizabeth como chefe
de Estado até novembro do
ano passado, quando rompeu
com a monarquia britânica
e tornou-se uma república.
O rei Charles 3° será o 40º
monarca a receber a coroa
na Abadia de Westminster,
em uma cerimônia religiosa
que é realizada há mais de
900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo
rei Henrique 8°, em 1534.

Coreia do Norte aprova
nova lei sobre uso
de armas nucleares

Presidente colombiano, Gustavo Petro prometeu reabrir o comércio ao longo da fronteira de 2.219 quilômetros

Colômbia e Venezuela anunciam
retorno do transporte de cargas e voos
Colômbia e Venezuela retomarão, no dia 26 deste mês,
voos e transporte de carga
em sua região de fronteira,
informaram os presidentes
de ambos os países nesta sexta-feira (9), o passo mais importante em um processo de
normalização das relações
após anos de tensão.
Caracas rompeu relações
com Bogotá em 2019, depois
que ativistas da oposição venezuelana tentaram entrar
no país vindos da Colômbia
com caminhões de comida e
assistência médica. O governo
do presidente venezuelano,
Nicolás Maduro, disse que
era uma fachada para uma

tentativa de golpe apoiada
por Washington.
A fronteira está atualmente aberta a pedestres, com
muitos venezuelanos entrando na Colômbia para comprar
produtos básicos.
Governos anteriores em
Bogotá acusaram Maduro de
abrigar terroristas e criminosos colombianos, acusações que o presidente venezuelano negou.
O novo presidente colombiano, Gustavo Petro, que assumiu o cargo em agosto, prometeu reabrir o comércio ao
longo da fronteira de 2.219
quilômetros.
Cada país agora tem um

embaixador, embora Petro
tenha recuado em um pedido
do governo de Maduro para
extraditar figuras da oposição
venezuelana.
"Em 26 de setembro, abriremos a fronteira entre Colômbia e Venezuela. Como
primeiro passo, reiniciaremos
as conexões aéreas e o transporte de carga entre nossos
dois países. Afirmamos o compromisso do governo de restabelecer relações fraternas",
disse Petro no Twitter.
Maduro repetiu elogios à
cooperação em seu próprio
tuíte, dizendo que haveria
uma "reabertura conjunta"
da fronteira (ABr)

A Coreia do Norte adotou oficialmente o direito
de usar ataques nucleares preventivos para se
proteger. O líder Kim
Jong-un disse que a nova
lei torna o status nuclear
do país "irreversível" e
barra negociações de desnuclearização, informou
a mídia estatal nesta sexta-feira (9).
A decisão ocorre quando observadores dizem
que a Coreia do Norte parece estar se preparando
para retomar os testes
nucleares pela primeira
vez desde 2017. Cúpulas
históricas com o então
presidente dos Estados
Unidos Donald Trump e
outros líderes mundiais,
em 2018, não conseguiram persuadir Kim Jongun a abandonar o desenvolvimento de armas.
O Parlamento nortecoreano, a Assembleia
Popular Suprema, aprovou a legislação nessa
quinta-feira (8), em substituição a uma lei de 2013
que definiu pela primeira
vez o status nuclear do
país, segundo a agência
de notícias estatal KCNA.
"O maior significado
de legislar a política de
armas nucleares é traçar
uma linha irrecuperável

para que não haja barganha sobre nossas armas", disse o líder em
discurso na assembleia,
acrescentando que nunca
entregará as armas, mesmo que o país enfrente
100 anos de sanções.
Entre os cenários que
podem desencadear um
ataque nuclear está a
ameaça de um ataque
iminente; se a liderança,
o povo ou a existência do
país estiver sob ameaça;
ou para ganhar vantagem
durante uma guerra.
A lei original de 2013
determinava que a Coreia
do Norte poderia usar armas nucleares para repelir a invasão ou ataque
de um Estado hostil e fazer ataques de retaliação.
A nova lei vai além
para permitir ataques
preventivos, caso seja detectado ataque iminente
de armas de destruição
em massa ou contra "alvos estratégicos" do país,
incluindo sua liderança.
Sob a lei, o líder norte-coreano tem "todos os
poderes de decisão" sobre as armas nucleares,
mas se o sistema de comando e controle estiver
ameaçado, essas armas
podem ser lançadas "automaticamente". (ABr)
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SunSeT ceRRado
Festival de cerveja artesanal, exposição de carros antigos e
três atrações musicais marcam Hops Day, neste sábado (10)
Elysia Cardoso
Cervejas artesanais, carros antigos,
DJs, banda e uma experiência pra lá
de especial. É o que promete a Sunset
especial Hops Day, que será realizada
neste sábado (10), pelo Shopping Cerrado e pela Hops Cervejas Especiais. O
evento será realizado das 14h às 22h,
na entrada principal do centro de compras, que fica na Avenida Anhanguera
nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia. A entrada é gratuita.

Festival de Cerveja Artesanal

Realizado desde 2014, na Hops Cervejas Especiais, o Hops Day tem a proposta de oferecer os melhores chopes
acompanhados de pratos diferenciados.
Nesta edição, que é a primeira a ser
realizada fora da cervejaria, o público
encontrará quatro opções de chopes
especiais das marcas Dogma e EverBrew, incluindo rótulos raros, como o
Ever Terps Blue Dream, que é produzido
de uma a duas vezes ao ano. O evento
também terá chopes Pilsen e IPA da
Cervejaria Biomma e comida com assinatura da Formaggio Mineiro.
O passaporte lupulado está à venda
pelo site clubedohops.com.br. O ticket
prata custa R$ 85 e dá direito a 10
chopes de 330ml Pilsen ou IPA, da Cervejaria Biomma. Já o ouro custa R$
200 e dá direito a 10 chopes de 330ml
das Cervejaria Dogma e/ou Everbrew.
No dia do evento, os passaportes custarão R$ 100 e R$ 230, respectivamente,
contudo, também será possível adquirir
o chope individual.

Exposição de carros antigos

Para os fãs de carros antigos, o
evento também será marcado por uma
exposição de Opalas e Caravans, que
contempla tanto modelos da primeira
geração, de 1968, quanto os fabricados
por último, em 1992. Entre os destaques está um Caravan 1989, que já foi
utilizado como ambulância por um
hospital de Goiânia e hoje é o carro
madrinha do Opalagyn, clube responsável pela exposição.
Com 25 anos de história e cerca de
100 associados e associadas, o grupo
reúne admiradores do GM Opala e GM
Caravan com a proposta de promover

DJ Pafa, apaixonado por discos de vinil, compõe o time de apresentações do Hops Day
e preservar a memória da história automobilística. Além de promover passeios e viagens, o Opalagyn marca presença em eventos como o Clássicos Interclubes, que acontece sempre no primeiro domingo do mês, no Cepal Setor
Sul, e a Feira de Antiguidades, que é
realizada no segundo domingo do mês,
na Praça Tamandaré.

Música

O evento ainda terá três atrações
musicais: os DJ Pafa e Electrovinil e a
banda Abluesados. Das 16h às 18h, o
som ficará por conta do DJ Pafa, que é
um apaixonado por discos de vinil e
cujo repertório passa pelo forró, axé,
rock, samba e black music. Das 18h às
19h e das 21h às 22h, será a vez do DJ
Electrovinil, que aposta em um projeto
de pesquisa musical, instrumentos artesanais e discotecagem com vinil. No
Hops Day, ele comandará um som que

vai do reggae, ska, dub, hip hop, funk,
acid jazz a muito eletropop.
Já o show da banda Abluesados
acontecerá das 19h30h às 21h. Formado por Luciano Ninomia e Fridinho
Borges (vocais e guitarra), Maurício
Machado (contrabaixo) e Marcelo Rezende (bateria), o grupo soma 20 anos
de carreira e é reconhecido nacionalmente na cena do blues. Seu repertório
reúne mais de 500 músicas, entre canções autorais e releituras de grandes
nomes do blues, como Willie Dixon,
Muddy Waters, Little Walter, Robert
Johnson e T-Bone Walker, entre outros.
(Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Sunset Cerrado apresenta Hops Day
Quando: sábado (10), das 14 às 22 horas
Onde: Avenida Anhanguera Nº
10.790, Setor Aeroviário - Goiânia
Mais informações: @shoppingcerrado
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Situação de caos total
O público pode conferir toda a programação a partir do meio dia

Gastronomia,
cachaça e
automobilismo
O FDS Gourmet Festival reúne,
neste sábado (10) e domingo (11),
restaurantes, food trucks e expositores
no Centro Cultural Oscar Niemeyer
Lanna Oliveira
O fim de semana na Capital está recheado dos
mais diversos programas
culturais, de festival gastronômico, teatro a show
de rock. Mas o destaque
da semana vai para o FDS
Gourmet Festival. O evento
reúne, neste sábado (10) e
domingo (11), gastronomia
com carros antigos, esportivos e motos, exposição de
miniaturas, além de se unir
ao Festival de Cachaça de
Goiás. Com entrada gratuita, o festival é considerado
um dos maiores eventos
de gastronomia do Brasil,
com mais de 500 edições.
O Centro Cultural Oscar
Niemeyer é palco, neste fim
de semana, do FDS Gourmet
Festival. Depois de passar
por várias cidades brasileiras, chegou a vez de Goiânia
receber os expositores da
feira. O evento, que começou na sexta-feira (9), reúne
vários restaurantes e food
trucks da cidade, que contam em seus cardápios com:
burger gourmet, tapioca,
churros, crepes, sanduíches,
milk shake, sorvete, yakisoba, chope artesanal, comida
japonesa e várias outras opções para agradar a todos.
Um dos participantes é a
14 Bis Burger. Ela leva para
FDS só hambúrgueres feitos
na brasa. “Participar de um
evento como esse é poder
oferecer comida de qualidade para o público de Goiânia.
Por isso vamos levar os principais hambúrgueres, os
mais pedidos”, conta Fabiana
Sales, dona do restaurante.
Além dos restaurantes, também participa da feira o Festival de Cachaça de Goiás
com os principais produtores
do Estado, como: Cachaça
da Posse, Cachaça Vale do
Cedro, Cachaça Dom Trajano, Cachaça Capueira e Cachaça Casarão.
Para o Luis Manteiga Álvares, presidente da Agopcal, Associação Goiana dos

Produtores de Cachaça
Alambique “é muito importante o consumidor ter contato com a cachaça principalmente a nossa produzida
aqui em Goiás, que são premiadas no Brasil e no mundo”, afirma Luis. Exemplo
é a goiana Capueira, que
está presente no evento com
cinco produtos como a
‘Blend 3 Madeiras’, premiada com medalha de prata
no Spirits Selection em Bruxelas. “O Blend é uma cachaça exclusiva e sofisticada, feita com o mix de três
madeiras: Pau-Brasil, Carvalho Europeu e Freijó”,
conta Afonso Pires, proprietário da marca.
Além das delícias que prometem agradar os paladares
mais exigentes, o festival promove o encontro de carros
antigos e esportivos, e também de motos. Os amantes
do automobilismo encontram um espaço com modelos que marcaram época,
itens de colecionadores, além
dos super potentes. Uma viagem no tempo, misturada
com muita nostalgia é o que
promete a exposição de automóveis. Veículos que já saíram de linha e não são fabricados participam do evento, como: fuscas, corvette, cadillac, brasília, pick up.
Para os amantes de miniaturas, o FDS convidou o
Goiás Mini Clube - GMC para
também participar do evento. O clube que hoje conta
com mais de 200 integrantes
possui um acervo que abrange carros, motos, caminhões,
bonecos, aviões, helicópteros, barcos e miniaturas em
geral. Durante o evento os
colecionadores podem vender, trocar mini cópias
como: Volkswagen Type 2
Bus de 1971, além de itens
de edição limitada. O Festival
traz ainda apresentações
com artistas regionais,
shows acústicos voz e violão,
além da participação de DJ´S
durante todo o evento. (Especial para O Hoje)

Mais rebuliço é o que promete o terceiro volume da série infantil

de Ralph Lazar, escritor best-seller do The New York Times
Já imaginou uma escola
em que no lugar de estudar
matérias chatas o aluno
aprende a pular na cama,
andar em uma tirolesa maluca e a testar o equilíbrio
de vasos na cabeça? Estas
disciplinas fariam qualquer
criança de oito anos pirar,
assim como Dash Pod na
‘melhor escola do mundo’,
cenário das peripécias
cheias de rebuliço nas páginas da série de livros norte-americanos ‘Caos Total’.
Além da escola Corcova
Bicéfala, já conhecida pelos
leitores da coleção, a aventura de ‘Caos Total 3: Quarta
– A Floresta do Segredo’
também acontece em uma
floresta bizarra, onde acontecem coisas para lá de estranhas. Uma árvore chamada Praqueserphix transporta Dash e seus amigos
para outros cenários.
Lá o protagonista tem
que lidar com o Invizivizz um inseto com poder de invisibilidade – e, mais uma
vez, o Gato-Endiabrado. Mas
o que intriga mesmo o herói
são os mistérios que estão
rolando na escola. Ele e seu
melhor amigo Rob entram
em uma jornada para investigar, mas só descobrem
que... estão sendo observados. A partir daí é só bizarrice atrás de bizarrice. Trilha
de folhas inesperadas, a professora começa a atuar estrambolicamente. E até mesmo a aula de ‘Pulos na Cama’
já não é mais tão segura.
Escrito e ilustrada pelo
best-seller do New York Times
Raph Lazar e lançado no Brasil pela VR Editora, o terceiro

livro do tomo infantojuvenil
tem a energia semelhante ao
consagrado ‘Diário de um Banana’ e cumpre um cronograma de lançamento tão
inusitado quanto o livro: para
cada edição um dia da semana. As versões anteriores
foram de segunda e terçafeira: ‘Caos Total 1: Segunda
na caverna dos ladrões’ e
‘Caos Total 02: Terça - A Maldição das Bolinhas Azuis’.

Os autores

Ralph Lazar e Lisa Swer-

ling moram na Califórnia.
Ralph inventou as histórias
do Dash (inspiradas nos duelos com seu afilhado – Dash!)
e fez os desenhos. Lisa ajeitou
as histórias para que virassem
esse livro. Ralph e Lisa estão
na lista dos mais vendidos
do jornal norte-americano
New York Times e são os criadores do famoso projeto ilustrado ‘Hapiness Is...’, que já
foi traduzido para vinte idiomas e tem mais de três milhões de seguidores on-line.
(Especial para O Hoje)

Ralph Lazar e Lisa Swerling estão na lista dos mais vendidos do norte-americano New York Times

CELEBRIDADES
Aprovada? Gloria Perez revela avaliação
de Jade Picon na novela ‘Travessia’
Gloria Perez está aprovando a atuação
de Jade Picon como Chiara na novela
‘Travessia’, que estreia em outubro na
faixa das nove. A autora da história conta
ainda em conversa com a imprensa que
a sua intenção ao lado da equipe da trama
era lançar uma nova atriz e minimizou
as críticas que a influencer vem recebendo
por não ter curso de interpretação. "Nós
vivemos em um momento no qual as pessoas gostam de fazer polêmica por qualquer coisa. A arte não tem uma só porta
de entrada, mas quando o talento existe
às vezes ele estuda antes e aí chega ao
palco. E muitas vezes os atores chegam

ao palco primeiro e vão estudando", opina
Gloria. A autora lembra que a ex-BBB
reúne características físicas de Chiara.
"Foi que aconteceu com a Jade. Ela tinha
a aparência perfeita para a personagem,
fez um teste com outras garotas", reforça.
"E ela se saiu muito bem no teste. Essa
polêmica nem ajuda e nem atrapalha, faz
parte do cotidiano das redes onde tudo é
polêmico", continua Gloria, dizendo ainda
já ter visto trechos de Jade em ‘Travessia’.
"Assisti duas cenas que ela gravou e elas
me confirmaram o que vi no teste: está
se saindo muito bem", afirma. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)
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Feijoada aos sábados
O Steak in Beef n Beer
acaba de anunciar uma novidade no seu cardápio para
o mês de setembro. além
de espetos, steaks na tábua,
petiscos para compartilhar
e almoço executivo, o restaurante, que funciona no
polo gastronômico do Metropolitan Mall, também tem
feijoada no almoço de sábado. O prato vem acompanhado de arroz, farofa, couve
e laranja e, a princípio, pode
ser apreciado hoje (10), dia
17 e 24 de setembro, das
12h às 15h, pelo valor de r$
37,90. Quando: Sábado (10).
Onde: av. deputado Jamel
Cecílio, nº 2.690, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. horário: 12h.
APorca Festival
neste sábado (10), Goiânia recebe a terceira edição
da Feijoada da Porca. Com
o cardápio de open feijoada
e 10h de programação, o
evento promete muita roda
de samba e sete atrações
confirmadas, como diogo
nogueira, a sambista Mara
Cristina, Bogottá, Chama Q
noix, os dJs Ponnce e enjoy
e a melhor mistura do pagode com sertanejo com o
CdB. Quando: Sábado (10).
Onde: al. Barbacena, S/n,
Setor Vila alto da Gloria –
Goiânia. horário: 13h.
estrelas do Araguaia
após receber quase 20
mil pessoas ao passar por
mais de 15 acampamentos
e praças da região do rio
araguaia na temporada de
julho, a segunda fase da 19ª
edição do projeto estrelas do
araguaia chega ao fim neste
sábado (10). neste dia a cidade de Goiás é contemplada
com o show de Marcelo Barra, Grace Carvalho e instituto
Biapó. a programação é gratuita e tem início às 20h com
o lançamento do livro que
faz homenagem a tia tó, figura importante para o município. Quando: Sábado (10).
Onde: Praça do rosário – Ci-
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HORÓSCOPO
t
Kim Williams

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia traz muita energia e
você precisará dosar para não se
irritar com tudo e todos. as relações ficam potencializadas com
Mercúrio retrógrado, então pode
ser um bom momento para conversas ou negociações. Manter
sua autoconfiança é importante.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Seu dia traz conforto e bemestar. Pode ser um dia de comemorações ou encontros. algumas
coisas podem ser alteradas no último momento. Cuidado com dúvidas, que podem trazer certa paralisia. Os amigos podem ser uma
fonte de alegria e renovação.

Guns N’ Roses se apresenta em Goiânia neste domingo (11), a partir das 20h, no Estádio Serra Dourada
dade de Goiás. horário: 20h.
Do rock ao reggae
evanescence, Pitty, roxette, adele, the Cranberries, Charlie Brown Jr., O rappa, Planet hemp, raimundos, natiruts e Planta & raiz.
esses são apenas alguns dos
nomes que compõem o setlist do lowbrow lab arte &
Boteco, neste sábado (10).
O som é comandado pelas
bandas liebe e GiG, que se
apresentam a partir das 22h.
Quando: Sábado (10). Onde:
rua 115, nº 1684, Setor Sul
– Goiânia. horáro: 22h.

de 50 animais assistidos pelos parceiros participam do
evento de adoção que é realizado no Goiânia Shopping,
das 10h às 14h. é um verdadeiro festival de fofuras!
Cães e gatos, filhotes e adultos, castrados, com vacina
e vermífugo em dia estão à
espera de um novo lar. no
local, o Grupo Miau auau
também oferece plaquinhas
de identificação pet com gravação digital feita na hora.
Quando: Sábado (10). Onde:
av. t-10, nº 1300, Setor Bueno – Goiânia. horário: 10h.

espetáculo infantil
O Grupo de teatro arte
& Fatos, da Casa de Cultura
nazaré, apresenta o espetáculo infantil ‘Mundo Cerrado’ neste sábado (10), às
15h, no Sesc Centro. Os ingressos custam entre r$ 5,00
e r$ 20,00 reais. de dramaturgia e direção de danilo
alencar, a peça traz importantes reflexões sobre a Fauna e a Flora, além de discutir
a necessidade de políticas
ambientais que sejam efetivas para o nosso planeta.
Quando: Sábado (10). Onde:
rua 15, Setor Central – Goiânia. horário: 15h.

encontro de Brechós
neste domingo (11) Goiânia recebe o maior evento
de moda sustentável do Centro Oeste: O encontro de Brechós. O evento ocorre no
Centro, onde mais de 100
mulheres proprietárias de
brechós se juntam para trazer
moda sustentável e barata
para a cidade, entre 11h e
18h. é possível achar looks
para a família inteira, tem
roupa feminina, masculina,
infantil, plus size, vintage e
até peças de marcas renomadas. Quando: domingo
(11). Onde: rua 15, Setor Central – Goiânia. horário: 11h.

Adoção de pets
neste sábado (10), cerca

evento inédito
é inaugurado neste do-

mingo (11) um projeto inédito: o Picnic Show. São diversas barracas ao redor do
palco central, na Pecuária
de Goiânia, que prometem
registrar lindas memórias
afetivas na vida das crianças
e famílias por meio de espetáculos, pockets shows e
convivência familiar. a programação especial conta
com o espetáculo ‘Branca de
neve e os sete anões’, logo
mais uma incrível dinâmica
com Mickey e Minnie. Quando: domingo (11). Onde: av.
Fuad rassi, entrada portão
2, Setor nova Vila – Goiânia.
horário: 16h e 18h30.
Guns n’ Roses Are F’ n’
Back!
O esperado show da banda Guns n’ roses em Goiânia
ocorre neste domingo (11),
a partir das 20h e os portões
do estádio Serra dourada são
abertos a partir das 16h. esta
é a 10ª vez que a banda se
apresenta no Brasil. em função da pandemia, o grupo
não faz uma turnê mundial
desde 2019. Por isso, há enorme expectativa para o tour
‘Guns n’ roses are F’ n’ Back!’,
que só foi vista nos eUa e
marca essa lendária retomada. Quando: domingo (11).
Onde: av. Fued José Sebba,
nº 1170, Setor Jardim Goiás
– Goiânia. horário: 20h.

cine cultura tem estreias neste sábado (10)
‘O Território’, documentário da National Geographic,
e ‘Casa de Antiguidades’ são
as estreias deste sábado (10),
do Cine Cultura. Lembrando
que seguem em exibição na
sala os filmes ‘Segredos do
Putumayo’, ‘A Viagem de Pedro’ e ‘Marte Um’, este último, indicado pelo Brasil para
representar o País na disputa
pela indicação estrangeira
ao Oscar. Na sexta-feira, as
sessões do cinema foram suspensas em razão de dedetização no prédio.
Em ‘O Território’, a trama
traz um olhar imersivo sobre
a luta incansável do povo indígena Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento trazido
por posseiros, grileiros, garimpeiros e outros invasores
de terras na Amazônia brasileira. Com uma cinematografia inspiradora e um design de som ricamente texturizado, o filme leva os espectadores para dentro da
comunidade Uru-eu-wauwau e oferece acesso sem
precedentes às queimadas e
desmatamentos ilegais causados pelos invasores em terras protegidas da Amazônia.
Parcialmente filmado e
co-produzido pelo povo Urueu-wau-wau, ‘O Território’
se baseia em imagens verídicas capturadas ao longo
de três anos, enquanto a comunidade arrisca sua vida
para montar sua própria
equipe de mídia na esperança de expor a verdade.

n

Léo Iran

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
O dia traz contentamento. Os
seus sonhos se realizam. Parcerias e ideias estão presentes no
seu dia. Pode ser um dia de realização e algumas ajudas que
chegam para te salvar. O amor
e a família estão potencializados.
Saiba manter sua dedicação.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia pode trazer muita sensibilidade, intuição e sentimentos
de amor. Pode haver novos acordos firmados com as pessoas, visando a realização de sonhos. O
dia pode trazer pessoas do passado para uma conversa. Bom
dia para estudar e renovar a vida.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia tem ação e muito movimento. Você pode iniciar algo
que queria sem tanto medo, justamente porque está vendo os
riscos e sabe como ultrapassálos. Quanto mais se mantiver dedicado ao que deseja, melhor
seu dia será. não se deixe irritar.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
tome cuidado com as ilusões
e o excesso de imaginação. Vale
a pena realizar seus desejos, desde
que sejam possíveis. tome cuidado com pessoas falsas. Você
pode estar bem romântico e, ao
mesmo tempo, intuitivo. as ações
podem ser meio desencontradas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
O dia tem produtividade e
boas trocas. há harmonia com
todos, inclusive você pode se
desculpar por algo que fez verdadeiramente. dia de curas e
perdão. Pessoas do passado podem ressurgir ou ideias podem
ser resgatadas. O ciúme pode
ser um ponto negativo.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Seu dia será agitado, mas sua
mente pode não acompanhar o
ritmo. é ideal descansar e desmarcar compromissos. Pode ser
preciso cuidar da sua saúde e
ficar isolado, então pode ser um
dia mais solitário. Cuidado com
as emoções, que estão instáveis.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
O dia tem uma energia de
desgaste. Vale a pena descansar
mais e se preocupar menos.
abandone a negatividade. Cuidado com a desatenção ou a
falta de foco. Você pode cometer
erros ou acabar se acidentando.

O dia a dia de uma
família negra na
periferia de uma
grande capital
permeia o enredo
de ‘Marte Um’

Já o longa-metragem nacional ‘Casa de Antiguidades’,
flerta com o cinema fantástico e o regionalismo caipira,
numa das grandes presenças
de Antonio Pitanga nas telas.
Ainda na programação, além
de ‘A Viagem de Pedro’ e ‘Segredos do Putamayo’, destaca-se ‘Marte Um’, produção
brasileira indicada pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023. O Cine Cultura é o
único cinema de Goiânia a
exibir o filme.

Sinopses

‘Segredos do Putumayo’
- Em 1910, Roger Casement,
cônsul britânico no Rio de
Janeiro, empreendeu uma
investigação sobre as denúncias de crimes contra comunidades indígenas cometidos
pela empresa britânica Peruvian Amazon Company.
Baseado em seu diário perturbador, o documentário
traça a imagem angustiante
descoberta por Casement de
um sistema industrial-extrativo respaldado por assassinatos e trabalho escravo no
meio da selva amazônica.
‘Marte Um’ - O dia a dia
de uma família negra de
classe média baixa na periferia de uma grande capital.
Entre trabalhos, utopias,
amores e traumas, os Martins tentam seguir vivendo
num Brasil em mudanças.

:

‘A Viagem de Pedro’ 1831. Pedro, o ex-imperador
do Brasil, busca forças físicas e emocionais para enfrentar seu irmão que usurpou seu reino em Portugal.
O filme se passa no Oceano
Atlântico, a bordo de uma
fragata inglesa na qual se
misturam membros da corte, oficiais, serviçais e escravizados, numa babel de
línguas e de posições sociais.
Pedro se vê doente e inseguro. Entra na embarcação
em busca de um lugar e
uma pátria. Em busca de si
mesmo.
O Cine Cultura está localizado no Centro Cultural
Marietta Telles Machado, na
Praça Cívica. Os ingressos
podem ser adquiridos antes
da sessão, na bilheteria do
local, pelo valor de R$ 10
(inteira) e R$ 5 (meia).

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
O dia tem uma leveza e transcorre bem. Você estará menos reativo e mais paciente, querendo se
entender com todos. Sua comunicação está alta e você pode ser
bem sociável, apostando na leveza
e no bom humor. Pode acontecer
uma conversa renovadora.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
ter flexibilidade é indicado no
seu dia. O dia traz vitórias e contentamento. existe gratidão e felicidade. é preciso ter confiança e
certa organização, senão seu dia
tende a ser caótico. tome cuidado
com dores no corpo. Vale a pena
cuidar mais da sua saúde.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje pode trazer uma visão
ampla das coisas, uma visão mais
estratégica. tome cuidado com a
impulsividade e o excesso de controle, mas você certamente terá
mais popularidade e liderança. é
um dia importante, e você resolverá problemas que surgirem.
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eSTReiAS

Goiânia: 14h25.

Tromba Trem (tromba trem,
2022, Brasil). duração: 1h34min.
direção: Zé Brandão. elenco:
roberto rodrigues, Marisa
Orth, elisa lucinda. Gênero:
animação. Cinemark Flamboyant: 14h40, 15h30. Cineflix
Butiti: 15h45.

Trem-Bala (Bullet train, 2022,
eUa). duração: 2h07min. direção: david leitch. elenco:
Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey
King, aaron taylor-Johnson.
Gênero: ação, suspense. Cineflix Butiti: 21h10.

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:
14h30, 16h50. Cinemark Passeio das águas: 14h20,
16h35. Cineflix Butiti: 17h.
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: 19h20, 21h45.
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:
16h25, 18h50, 21h15. Cineflix
Butiti: 17h40, 19h30.
Órfã 2: A Origem (Orphan:
First Kill, 2022, eUa). duração:
1h39min. direção: William Brent
Bell. elenco: isabelle Fuhrman,
Julia Stiles, rossif Sutherland.
Gênero: terror, suspense. Cineflix aparecida: 19h30.
eM CARTAZ
Papai é Pop (Papai é Pop, 2022,
Brasil). duração: 1h48min. direção: Caíto Ortiz. elenco: lázaro ramos, Paolla Oliveira, elisa lucinda. Gênero: Comédia

Nova versão da história de Pinóquio entra em cartaz com o longa ‘Pinocchio: O Menino de Madeira’
dramática. Cinemark Flamboyant: 20h15. Cinemark Passeio das águas: 20h.
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:
13h50, 14h05, 18h50, 21h40.
Cinemark Passeio das águas:
15h30, 15h50, 18h25. Kinoplex
Goiânia: 18h10, 20h30. Cineflix
aparecida: 16h40, 19h10. Cineflix Butiti: 16h40, 19h.
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: 19h55. Cinemark Passeio das águas: 18h, 20h20.
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: 13h30,
16h, 18h30, 21h. Cinemark Passeio das águas: 14h, 16h30,
19h, 21h30. Kinoplex Goiânia:

14h30, 16h45, 19h, 21h15. Cineflix aparecida: 17h, 19h15,
21h30. Cineflix Butiti: 17h10,
19h20, 21h30.
Em Era Uma Vez Um Gênio
(three thousand Years of longing, 2022, eUa/austrália). duração: 1h49min. direção: George Miller. elenco: idris elba,
tilda Swinton, ece Yüksel. Gênero: romance, fantasia, drama. Cineflix aparecida: 16h40.
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: 14h50, 18h10,
21h30. Cinemark Passeio das
águas: 13h50, 17h10, 20h30.
Kinoplex Goiânia: 14h20, 17h,
17h30, 20h10, 20h40. Cineflix
aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
Cineflix Butiti: 16h50, 17h50,
20h, 21h.
After – Depois da Promessa
(after ever happy, 2022, eUa).
duração: 1h35min. direção:
Castille landon. elenco: Josephine langford, hero Fiennes tiffin, louise lombard.
Gênero: drama, romance. Ci-

neflix aparecida: 14h50.
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: 17h40, 20h30. Cinemark Passeio das águas:
13h, 20h45. Kinoplex Goiânia:
14h50. 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: 14h,
14h15, 17h25, 20h45. Cinemark
Passeio das águas: 15h05, 21h.
Kinoplex Goiânia: 18h30, 21h10.
Cineflix aparecida: 16h40, 19h,
21h40. Cineflix Butiti: 21h20.
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, 15h25, 17h50. Cinemark Passeio das águas:
14h55, 15h05, 17h30. Kinoplex

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: 16h15.
Elvis (elvis, 2022, eUa). duração:
2h39min. direção: Baz luhrmann. elenco: austin Butler,
tom hanks, Olivia deJonge. Gênero: Biografia, musical. Kinoplex Goiânia: 15h.
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: 16h40.
Cinemark Passeio das águas:
14h15, 18h35. Cineflix aparecida: 14h30, 16h30. Cineflix Butiti: 16h.
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: 17h10, 20h15. Cinemark Passeio das águas:
20h. Cineflix aparecida: 18h30,
21h. Cineflix Butiti: 18h50.
Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eUa). duração: 2h11min. direção: Joseph
Kosinski. elenco: tom Cruise,
Miles teller, Jennifer Connelly.
Gênero: ação. Kinoplex Goiânia: 17h40, 20h20.
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Negócios
Evento trabalha a
criação de uma
segunda quaresma
para movimentar a
economia com mais
uma temporada de
pescados no ano

Semana do Pescado quer incentivar
consumo de frutos do mar
De 1º a 15 de setembro, cadeia pesqueira nacional tenta atrair mais venda
no atacado e também no varejo
Maria Gabriela Pimenta
A Semana do Pescado ocorre todo ano, sempre na primeira quinzena de setembro.
A iniciativa tem como objetivo
reunir toda a cadeia produtiva
pesqueira e aquícola para incentivar o consumo de frutos
do mar (peixes, moluscos e
crustáceos) e criar uma segunda quaresma, de modo a
movimentar a economia com
mais uma temporada de pescados no ano. O evento pretende alcançar o País inteiro,
envolvendo supermercados,
feiras livres, restaurantes, pontos de atacado e varejo. Além
disso, espaços gastronômicos
serão abertos à população.

aquícola do Estado, com
9.186,6 toneladas. Dessa forma, o Estado ocupa o 13ª lugar
no ranking nacional.

A organização

A iniciativa para realização
da Semana do Pescado foi do
extinto Ministério da Pesca e
da Aquicultura. Neste ano, a
organização ficou sob responsabilidade do próprio setor produtivo, com apoio de diversas
instituições, inclusive a Associação Goiana de Supermercados (Agos) e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Importância
para a economia e
geração de empregos

Consumo de pescado

Os frutos do mar oferecem
excelente valor nutricional,
são saborosos, fazem parte de
pratos típicos de diversas regiões brasileiras e são muito
versáteis, podendo ser preparados, entre outras formas,
cozidos, fritos, assados e grelhados. Na quaresma, os católicos, tradicionalmente, optam pela ingestão de peixes.
Com isso, vemos que, além de
rico em nutrientes e agradável
ao paladar, o consumo de peixes é cultural.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), para compor uma dieta
saudável, a ingestão de proteína de pescados, incluindo
crustáceos (camarões), moluscos (ostras e mexilhões), anfíbios (rãs), répteis (jacaré e tartarugas), equinodermos (ouriços e pepinos-do-mar) e outros animais aquáticos que
servem de alimento deve ser
de, no mínimo, 250 gramas
semanais, de forma variada

dividida entre duas refeições.
No Brasil, o consumo de peixes pela população é de aproximadamente 9 quilos por habitante anualmente, valor inferior ao recomendado pela
Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO), de 12 quilos por
pessoa por ano. Por outro lado,
na região hidrográfica amazô-

nica, o consumo de pescado
pelas comunidades ribeirinhas
está próximo de 150 quilos por
ano por pessoa.
Em Goiás, a produção é de
15.306,1 toneladas. São 6.252
estabelecimentos produtores
espalhados em 176 municípios
goianos. Niquelândia ocupa o
primeiro lugar e a tilápia representa 60% da produção

Em 2021, a Associação Brasileira de Piscicultura (PeixeBR) fez um levantamento
que apontou dados do volume
da produção de peixe no Brasil: foram 841.005 toneladas
de peixe de cultivo (tilápia,
peixes nativos e outras espécies) movimentando R$ 8 bilhões, com crescimento de
4,7% em relação a 2020. Em
seis anos, a produção aquícola
no Brasil (incluindo peixes,
camarões, ostras, vieiras e mexilhões) acumula crescimento
da produção de 45,4%.
A tilápia é a cadeia de piscicultura mais produzida, correspondendo a 63,5% da produção nacional de peixe. Segundo a PeixeBR, em 2021,
foram produzidas 534.005 toneladas, um crescimento de
9,8% sobre 2020.
“A piscicultura representa
a atividade de produção animal que mais cresce nos últimos anos. Obviamente que
isso decorre do consumo ainda
baixo (menos de 5 kg por habitante ao ano), mas também
das características dos peixes
de cultivo em termos de qualidade e segurança. A atividade
é extremamente profissional,
trabalha com boas práticas e
utiliza modernas tecnologias
em genética, sanidade, nutrição

e equipamentos”, ressalta Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira
da Piscicultura (PeixeBR).
Segundo o presidente da
Agos, Gilberto Soares, se a
demanda de pescados for
aumentada, a produção
deve, consequentemente,
crescer, estimulando a geração de empregos, renda e
riqueza do Brasil.

Espaço para crescimento

O membro da Coordenação
Nacional da 19ª edição da Semana do Pescado e presidente
do Congresso Internacional do
Peixe (IFC), Altemir Gregolin,
diz acreditar no potencial de
crescimento do pescado no
Brasil. “Temos um potencial
grande, porque é a proteína
mais saudável, porque a gente
está crescendo muito na organização da cadeia, tendo, portanto, mais competitividade.
O setor está sendo mais eficiente, reduzindo custo da produção, reduzindo o preço final
para o consumidor, aumentando a produção nacional.
Então, o setor produtivo tem,
cada vez mais, melhores preços, melhor qualidade.”

Semana do
Pescado nas redes

No Instagram (@semanadopescado), organizadores
do evento compartilham receitas de pescado, especialmente de tilápia, e curiosidades sobre as atividades de
piscicultura e aquicultura.
(Especial para O Hoje)

