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Na Serrinha,
Goiás empata
com o Flamengo
Em noite de casa cheia e marcada por homenagens a Hailé
Pinheiro, o Goiás ficou apenas
no empate em 1 a 1 com o
Flamengo pela 26ª rodada da
Série A. O Esmeraldino saiu
na frente com com gol de Diego, mas sofreu o empate quatro minutos depois com gol
de Matheus França. Agora, o
Goiás é o 9º, com 36 pontos.
Esportes 8

Fora de casa,
Atlético Goianiense é
derrotado pelo Coritiba

Esportes 7

Inflação e juros
elevados obrigam
usuários a
devolver imóveis
O sonho da casa própria, para uma boa parte da população, virou
uma dor de cabeça sem fim. O aumento das taxas de juros, somado
a crise financeira e a inflação, fez crescer o número de devoluções
dos imóveis comprados na planta. Os chamados distratos imobiliários cresceram 16% em 2022, segundo Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Setor alega que
crescimento das vendas impactou diretamente nesse contexto,
mas que a alta das devoluções não preocupa o setor. Cidades 10

Preço do gás de
cozinha sobe 5%
e pode chegar a
R$ 136 em Goiás

Justificativa do sindicato para o
reajuste é o aumento dos custos
operacionais. o botijão de gás
de cozinha de 13 kg é vendido
entre R$ 110 a R$ 118 e, com o
reajuste, passa para a faixa de
R$ 126 a R$ 136. Aumento é considerado abusivo. Cidades 11

Décio Luiz Gazzoni

avanços da genética
aumentam a sustentabilidade
da agricultura
Opinião 3

Geração Z prefere
abandonar o emprego
a se sentir infeliz

Negócios 17

Pedágio será
cobrado em sete
cidades goianas

Os valores ainda devem ser aprovados pela ANTT, mas as novas
praças chegarão aos municípios
de Porangatu, Estrela do Norte,
Campinorte, Hidrolina, Jaraguá,
Santa Rita do Novo Destino e Corumbá de Goiás. Cidades 9

Cadastro do
Governadoriáveis defendem
na mira do Major
Auxílio será
mais
investimentos
nos
esportes
e Mendanha

Agro e evangélicos

Eleitorado mais conservador e
ligado ao bolsonarismo entra na
rota dos dois governadoriáveis.
Política 6

Série do Jornal O Hoje que mostra as propostas dos candidatos ao
Governo de Goiás revela os planos de governo para a área do esporte.
Entre as principais ações, destacam-se a capacitação profissional,
incentivo e ampliação da atuação e ampliação de programas voltados
para o o esporte goiano. Confira toda as reportagens da série. Política 5
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Xadrez: Candidatos roem
as unhas a cada pesquisa
divulgada pela mídia
Política 2

Política 6

Se comparado a julho do ano
passado, o setor industrial registrou queda de 0,5%, com quatro dos 15 locais pesquisados
apresentando taxa negativa.

Esplanada:PEC que aumenta
número de ministros no STF
cai nas graças de Bolsonaro

Economia 4

Política 6

IPCA cai
0,36% pontos
em agosto

Livraria: Especialista em vendas escreve livro sobre como
ter sucesso ﬁnanceiro
Essência 14

Essência 13

Medida visa evitar que famílias
que tenham superior às exigências recebam o benefício.

Produção
industrial sobe
0,6% em agosto

Leia NaS CoLuNaS

Pontos turísticos do
Rio de Janeiro que
fogem do tradicional

revisado

Papo Xadrez

recebe o trader
Hermann Greb

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Metaverso, day-trading e criptomoedas em pauta. Podcast recebe o especialista para descomplicar ocotidiano
do mercado financeiro. Essência 14

Foi registrada ainda a menor
taxa desde o início da pesquisa
Dessa forma, a alta acumulada
pela inflação é de 4,39% no ano
e 8,73% em 12 meses.
Economia 4
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Candidatos roem as unhas
a cada pesquisa divulgada
Ministro atendeu, parcialmente, pedido da chapa de oposição

Bolsonaro ﬁca
impedido de
usar imagens do
7 de setembro
O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), impediu a chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL) de utilizar as imagens capturadas durante
os eventos oficiais do 7 de Setembro em Brasília e no
Rio de Janeiro na propaganda eleitoral. O ministro
atendeu, parcialmente, uma ação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança, do candidato Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), à presidência.
Na decisão, o ministro afirma que Bolsonaro e o
candidato a vice na chapa, Braga Netto, devem parar
de veicular “todo e qualquer material de propaganda
eleitoral, em todos os meios, que utilizem imagens” do
presidente registradas nos atos oficiais do 7 de Setembro.
E devem ainda “se abster de produzir novos materiais
que explorem as citadas imagens”.
“O uso de imagens da celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois
utiliza a atuação do Chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para
projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica,
seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição”, diz o documento.
“Constato que a ação foi instruída com farta prova
documental que comprova os valores envolvidos e demonstra que a associação entre a candidatura e o
evento oficial partiu da própria campanha do Presidente
candidato à reeleição”, afirma o ministro. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

A menos de 20 dias para o primeiro turno, o
que mais preocupa os candidatos ao legislativo e
executivo são os números divulgados pelas pesquisas. Embora seja um “recorte de momento”
como justifica os pesquisadores, essa ferramenta
é cada vez mais utilizada, mesmo que a estatística
de acerto no Brasil nunca ultrapassa 40%. Os números apontam tendências de queda ou crescimento do candidato, mas o cidadão-eleitor tem
dado muitas ‘rasteiras’ nas pesquisas. É justamente
ai que os ‘mal avaliados’ se apegam em suas narrativas em busca da ‘virada’. Em Goiás, a campanha
eleitoral segue modorrenta já que não existe uma
polarização e em cada pesquisa divulgada, todos
roem as unhas, menos o governador-candidato,
Ronaldo Caiado (UB). Em todas as pesquisas divulgadas, ele segue na dianteira e os concorrentes,
quando crescem, não chegam a ser uma
ameaça que vá fazê-lo ‘roer as unhas’.
Tradicionalmente, o dono do voto só
tende a se definir para valer na
última semana que antecede
a busca da urna. Esta é a
esperança dos que estão
correndo para chegar no
segundo turno e evitar
uma vitória de Caiado
logo no primeiro turno.

Lula em apuros

A Xadrez recebeu do professor, sociólogo, cientista
político e um dos maiores especialistas em neurociência comportamental do país, Antônio Lavareda
números do relatório Termômetro, divulgado pela
Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais
(Abrapel)/Ipespe). Alguns dados mostram um cenário
que deve estar arrancado os ralos cabelos do candidato
a presidente da República e, até agora, favorito nas
pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como a
pesquisa do Datafolha que 34% se identifica como
de direita e centro-direita, a pesquisa Abrapel)/Ipespe
apurou que 38% se classificam como de direita e só
28% de esquerda. Ou seja, o segundo turno com Jair
Bolsonaro deve levar a maioria dos votos de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Estes votos são de
centro-direita e não votam em Lula.

xadrez@ohoje.com.br

Ku Klux Klan

Apoiadores de Bolsonaro vão massificar nas redes sociais o fato de Lula
dizer que não tinha negro, pardo e
trabalhador no 7 de Setembro e que
era “uma reunião da Ku Klux Klan”.
A resposta de Bolsonaro veio na sexta-feira (9) em seu Twitter que “tais
ofensas se tornam ainda mais revoltantes quando são proferidas por
quem estava preso por assaltar o
mesmo povo que agora ataca, e que
está tentando, a todo custo, voltar à
cena do crime. É um ex-presidiário
xingando aqueles que vivem suas vidas de forma honesta e justa”.

Bom para Bolsonaro

Para o advogado especialista em
Direito Eleitoral e consultor de estratégias políticas, Paulo Goyaz, a manifestação de patriotismo e apoio ao
presidente Jair Bolsonaro (PL) no 7
de setembro, “ficou claro que os eleitores de 2018 que votaram nele no
segundo turno, farão o mesmo agora.
Com um detalhe: o contingente dobrou de tamanho”, garante ele.

Pátria e família

A estratégia de Jair Bolsonaro (PL)
já está definida: pátria, família e liberdade. Como citado acima, as pesquisas apontam que a maioria dos
brasileiros são conservadores e de
centro-direita, portanto, o 7 de setembro deve ser divulgado como peça
de atração desse cidadão-eleitor.

Matheus e Gustavo Sebba

Entre os tucanos, a dupla de candidatos a deputados do PSDB, Matheus Ribeiro (federal) e Gustavo Sebba (estadual) é tida como favorita.
Eles adotaram um discurso contemporâneo e representam a oxigenação
do partido, além disso, tem boa interação com a população. A dupla
faz dobradinha em vários municípios, principalmente no sudeste do
estado. (Especial para O Hoje)

Pesquisas reﬂetem estratégia
assertiva de Ronaldo Caiado

Reprodução

Governador, que concorre à reeleição,
abarcou em sua base a maior
quantidade possível de prefeitos
Felipe Cardoso e
Izadora Resende
O final de semana foi pautado pela repercussão dos números. Isso porque foram divulgadas duas pesquisas de
intenção de voto na qual o
governador Ronaldo Caiado
(UB), candidato à reeleição,
confirma o favoritismo a três
semanas da eleição. A margem de diferença entre o governador e o segundo colocado é significativa em ambos
os resultados apresentados
pelos Institutos.
A leitura, nos bastidores, é
de que Caiado chegou ao final
de seu primeiro mandato com
uma rede de apoio invejável.
No comparativo entre os estados brasileiros, estima-se que
cerca de dez governadores podem ser eleitos ainda no primeiro turno nas eleições de 2
de outubro. Caiado é um deles.
De acordo com informações
apuradas pela equipe de reportagem do jornal O Hoje, o
trunfo principal de Caiado são
os prefeitos. São mais de 230
prefeituras goianas, dentre as
246, que estão caminhando ao
lado do governador. O fato de
estar disputando com figuras
que não são tão conhecidas

no interior também contribuiu para aglutinar apoio.
Além disso, em 2024 esses
mesmos gestores que hoje
apoiam, precisarão de apoio
para se reeleger. E, claro, qualquer gestor municipal que
preze pela própria reeleição,
não compraria uma desavença
com um candidato ao governo
com chances reais de vitória.

Corrida

Conforme revelado pela
terceira rodada do Instituto
Serpes, o governador foi quem
apresentou o maior crescimento. Se comparada à segunda rodada da pesquisa Serpes,
Caiado cresceu 6,2 pontos na
pesquisa estimulada - quando
os nomes dos candidatos são
apresentados ao eleitor.
Ele reuniu 53,9% das intenções de voto. Já o candidato
Gustavo Mendanha (Patriota)
registrou uma queda de 0,5%
nesta modalidade, somando
19,2% do eleitorado. As chances de Caiado alcançar a vitória no primeiro turno, se o cenário consolidar como tem se
apresentado, são reais. Considerando que são necessários
50% de votos válidos +1 para
vencer a eleição, o governador
que já somou, até o momento,

Leitura nos bastidores é que o governador chega ao fim do primeiro mandato com uma grande rede de apoios
aproximadamente 65% das intenções de voto, seria reeleito.
Na sequência, aparecem
os seguintes candidatos: Major
Vitor Hugo (PL) com 4,7%,
Wolmir Amado (PT) com 2,2%,
Cíntia Dias (PSOL) com 1,4%,
Professora Helga (PCB) com
0,9%, Edigar Diniz (Novo)
com 0,5% e Professor Pantaleão (UP) com 0,4%. Anularia
o voto ou não votaria somam
4,5% dos consultados. 12,2%
ainda não decidiram.
Já os resultados da Goiás
Pesquisas revelaram que o
governador Ronaldo Caiado
conta com 40,1% do eleitorado goiano. Os números revelam Gustavo Mendanha na
sequência com 22,1% das intenções de voto. Depois aparecem Vitor Hugo com 17,33%

e Wolmir Amado com 6,29%.
Depois aparecem: Reinaldo
Pantaleão com 1,81%, Edigar
Diniz com 1,43%; Cíntia Dias
com 1,43%, professora Helga
com 0,95% e, por fim, Vinícius
Paixão (PCO) com 0,29%. Vale
lembrar que o candidato do
PCO teve o registro indeferido
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Brancos e nulos
somaram 3,05%. Outros 5,24%
disseram não saber.

Veículos

A pesquisa Serpes, terceira
rodada, foi realizada entre
os dias 4 e 6 de setembro. O
material foi encomendado e
divulgado pelo jornal O Popular. A margem de erro é
de 3,5 pontos percentuais
para mais ou para menos. Fo-

ram realizadas 801 entrevistas com eleitores de Goiás. O
nível de confiança da pesquisa é de 95%. O protocolo de
registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral
(TRE/GO) e: GO-06481/2022 e
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE): BR-09693/2022.
Já o segundo levantamento,
realizado pelo Goiás Pesquisas,
foi encomendado pelo portal
de notícias Mais Goiás. Nele,
foram consultados 1.050 eleitores de 5 a 8 de setembro de
2022. A margem de erro é de
3,02 pontos percentuais para
mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.
Os registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são BR00200/2022 e GO-04869/2022.
(Especial para O Hoje)
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Avanços da genética aumentam
a sustentabilidade da agricultura
Décio Luiz Gazzoni
Há milhares de anos os seres humanos vêm
domesticando e modificando plantas e animais
para atender as necessidades humanas. Agora os
cientistas contam com ferramentas avançadas
para apressar a obtenção de resultados.
A primeira boa notícia veio para a cultura do
sorgo. Uma simples modificação genética possibilita
triplicar o número de grãos do sorgo, uma planta
tolerante à seca que é uma importante fonte de
alimentos, ração animal e biocombustível, em
muitas partes do mundo. A descoberta dos cientistas
Doreen Ware e Zhanguo Xin foi publicada na
revista Nature (bitly.ws/thfh).
O estudo utilizou genótipos de sorgo de alto
rendimento, submetidos à mutação induzida por
uma substância química. Algumas das plantas modificadas apresentaram ganho de rendimento. Observa-se que a variedade tem uma espiga terminal
com várias espiguetas sésseis (redondas) contendo
grãos em seu interior, e algumas espiguetas pediceladas (setas brancas), representadas por compartimentos oblongos estreitos que não contêm
grãos. Na variante modificada (direita) todas as espiguetas são sésseis e contêm grãos.
Como muitas culturas de cereais, os grãos de
sorgo são produzidos em cachos de flores que
se desenvolvem a partir de uma estrutura ramificada, existente no topo da planta, chamada
panícula. Cada panícula pode produzir centenas
de flores. Existem dois tipos de flores, e geralmente apenas uma delas, conhecida como espigueta séssil, é fértil. O outro tipo de flor, chamado
espigueta pedicelada, não produz sementes. No
entanto, nas plantas modificadas obtidas por
mutagênese, tanto, espiguetas sésseis quanto pediceladas produziram sementes, aumentando o
número de grãos de cada planta.
Os cientistas queriam entender a razão para
o aumento da produtividade. Para tanto, efetuaram o sequenciamento completo dos genomas
das plantas de sorgo, convencionais e modificadas. Foi aí que descobriram que a mutação
afetou um gene que regula a produção de hormônios. As plantas que carregam a mutação
produzem níveis anormalmente baixos de um
hormônio regulador do desenvolvimento - chamado ácido jasmônico -, particularmente durante
o desenvolvimento da flor.
De posse dessa informação, os cientistas estudaram o efeito do ácido jasmônico, descobrindo
que ele impede que as espiguetas pediceladas
produzam sementes. Simples assim: com teor
normal de ácido jasmônico, há uma redução no
número de flores férteis, produzindo menos
grãos. Com redução de 50% no teor de ácido
jasmônico, a planta produz grãos em cada uma
das flores. Então é só modular a expressão do
gene responsável pela produção de ácido jasmônico durante o florescimento para aumentar
a produtividade do sorgo.
Agora que a equipe descobriu as mudanças
biológicas que aumentam a produção de grãos
de sorgo, eles esperam aplicar a mesma estratégia para incrementar a produtividade de grãos
em arroz, soja, milho e trigo. O conhecimento
ajudará a orientar tanto o melhoramento clássico
quanto abordagens que aproveitam as tecnologias de edição de genoma.
E, finalmente, a azeitona da empada: algumas
das plantas derivadas de mutantes, com alta
produtividade, também demonstraram aumento
de 14 a 24% no teor de proteína do grão, o que
melhora em muito a qualidade nutricional do
sorgo (bitly.ws/thmw).
Pesquisadores liderados pelo dr. Jiao Yuling,
do Instituto de Genética e Biologia da Academia
Chinesa de Ciências, juntamente com colaboradores da Universidade de Pequim, descobriram
que a edição genética de um fator de transcrição
(AP2/ERF - DUO1) melhora no mínimo 10% o rendimento de trigo. Os resultados foram publicados
na Nature Plants (bitly.ws/thnL).
O trigo é uma espécie endogâmica, com baixa
diversidade genética e restrições evolutivas próprias. A espiga de trigo é composta de vários nós
axiais, com uma espigueta na base de cada nó. A
produtividade depende do número de grãos da
espiga que, por sua vez, está correlacionado com
o número de espiguetas. Portanto, a análise de genes-chave que afetam o número de espiguetas é
de grande importância para melhorar a produtividade de grãos de trigo.
Os pesquisadores usaram linhas mutantes de
espiguetas de Brachypodium distachyon como
meio de investigar genes que regulam o número
de espiguetas no trigo. Essa espécie da família
Poaceae, um primo distante do trigo, é muito
usada como modelo para estudo de cereais
(bitly.ws/thoj). No estudo, foi identificado um mutante de inserção de T-DNA denominado bdduo1,
que é responsável por gerar um número maior de
espiguetas por espiga.
De posse da informação, os pesquisadores edi-
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taram o gene do trigo usando a tecnologia
CRISPR/Cas9 (bitly.ws/thoE). Assim foram obtidas
plantas que, na parte média inferior das espigas,
exibiam 2 a 3 espiguetas em cada nó da raque.
Imagens de microscópio revelaram mais e maiores
células nos primórdios de espiguetas basais do
trigo mutante em comparação com o tipo selvagem,
sugerindo que o gene regula a divisão celular.
Como resultado, os genótipos de trigo mutante,
obtidos por edição gênica, apresentavam mais
grãos por espiga em comparação com os convencionais, aumentando em mais de 10% o rendimento
por unidade de área.
Um grupo de cientistas liderados pelo dr. Shaobo
Wei (Institute of Crop Sciences, Chinese Academy
of Sciences) realizou uma análise comparativa de
transcriptomas e metabolomas de folhas de milho
e arroz (bitly.ws/thpC). O estudo revelou um conjunto de 118 fatores de transcrição que podem
atuar como reguladores da fotossíntese de plantas,
tanto do tipo C3 quanto C4, as quais, naturalmente,
são mais eficientes do ponto de vista fotossintético
do que as C3.
Dos 118 fatores, a equipe selecionou 13 genes
que eram ativados quando as plantas de arroz foram cultivadas em solo pobre em nitrogênio.
Desses, cinco propiciaram a que a planta absorvesse
até 300% mais nitrogênio. Contudo, o principal
mérito do grupo foi identificar um fator de transcrição que regula a fotossíntese em arroz. Tratase de um membro da família DREB (Dehydration
Responsive Element Binding) denominado OsDREB1C. A importância da descoberta é que esse
fator tem sua expressão induzida por alta intensidade luminosa e baixo teor de nitrogênio.
Os cientistas demonstraram que o fator OsDREB1C
atua em diversos processos de transcrição que determinam a capacidade fotossintética, a utilização
de nitrogênio e do carbono, e o início e a duração
do florescimento de uma planta e de seu ciclo. O
gene exibe propriedades esperadas de um regulador
que pode modular, simultaneamente, a fotossíntese
e a utilização de nitrogênio, especialmente em condições de baixo teor desse elemento.
Para verificar o que ocorreria no campo, os
cientistas inseriram uma cópia extra do gene
OsDREB1C em uma variedade de arroz chamada
Nipponbare. Para usar como comparador, também eliminaram o gene em outras plantas de
arroz da mesma variedade. No campo, as plantas
sem o gene cresceram menos do que as plantas
de controle, enquanto aquelas com cópias extras
de OsDREB1C cresceram mais rápido e tinham
raízes mais longas.
E o mais importante: os rendimentos do arroz
com cópia extra do gene foram 41 a 68% maiores
que na sua ausência. Os testes foram realizados
durante três anos, em três locais, com climas variando de temperado a tropical. O aumento da
produtividade se deveu ao maior número de grãos
por panícula, peso de grãos mais elevado e índice
de colheita aprimorado.
Além disso, a duração do ciclo da semeadura à
colheita foi mais curta, houve melhora na eficiência
do uso de nitrogênio e de outros recursos. As
plantas superexpressando o gene OsDREB1C-OE
floresceram de 13 a 19 dias antes e acumularam
maior biomassa no estágio de enchimento de
grãos. Nos estudos preliminares com trigo, utilizando a mesma técnica, os aumentos de produtividade variaram de 17 a 22%.
A História Universal, e de qualquer país individualmente, mostra que não há segredo para uma
sociedade se desenvolver e enriquecer: são requeridos investimentos polpudos e continuados
em Educação e Ciência. É o que está ocorrendo,
justamente agora, com China e Coreia do Sul que,
em menos de 50 anos de investimento nessas
áreas, saíram da pobreza estrutural para disputarem o protagonismo global em desenvolvimento
social e econômico.
Os estudos com sorgo foram financiados com
recursos da iniciativa privada [Programa de
Check off de Sorgo nos EUA (bitly.ws/thpY) e da
Fundação Nacional de Pesquisa da Coreia do
Sul (nrf.re.kr/eng/main/)]. Os estudos com trigo
e arroz foram financiados com recursos da Academia Chinesa de Ciências (bitly.ws/thqp). As
descobertas permitirão retornos de milhares de
vezes o valor investido.
Fica o mote para o Brasil galgar degraus em
desenvolvimento social e econômico: investir em
Educação, Ciência e Tecnologia, como fazem os
países que almejam um
futuro melhor para seus
cidadãos. Cientistas tão
bons e bem formados
quanto os estrangeiros
o Brasil dispõe. Falta apenas e tão somente darDécio Luiz Gazzoni é enlhes condições de exgenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa e
pressarem seu potencial
membro do Conselho Ciende inovação em benefítífico Agro Sustentável
cio do nosso País.
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CARTA DO LEITOR

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os
goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive
no Tocantins com o meu pai, para um tratamento
médico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de
higiene eram tomadas, ninguém sem máscaras
ou com ela pelas metades. Ao retornar eu percebi
o quanto a população de Goiânia não leva a
sério o uso da máscara. Alguns com ela pendurada, outros usando ela no pescoço, grande parte
com o nariz de fora... Um horror! Até pra ouvir
melhor eu já vi gente tirando a máscara.
Maria Odete
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Este serviço abarca,
atualmente, a
conclusão do anel
interno da Praça
Cívica, que é feito em
piso em concreto,
onde possui quatro
estações a serem
construídas, sendo
que duas delas já
estão em
andamento”
Everton Schmaltz, secretário municipal de Infraestrutura de Goiânia, ao
anunciar a liberação do tráfego de
ônibus no anel interno da Praça Cívica na manhã de domingo (6) como
parte das obras do BRT Norte-Sul no
local. O titular da Seinfra disse que
as quatro estações de embarque e
desembarque estão em construção
e não vão interferir de forma direta
no trânsito. “Após esta fase, teremos
a conclusão das quatro estações da
Avenida Goiás, que aguardam da
Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) a liberação do documento específico ambiental para
que essas obras possam ser iniciadas. E, com isso, a gente completa
todos os serviços de obras rodoviárias do complexo BRT, trecho 2.”

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a última rodada da pesquisa Datafolha, divulgada na noite de sexta-feira (9), mostrou
que 30% dos entrevistados que se declararam apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) informaram não saber o número do presidente
e candidato a reeleição. Entre os apoiadores de Lula, o número de pessoas que não
conhecem o número é de 17%. “nenhuma
novidade”, comentou o leitor.
Erivaldo Sousa

M

@ohoje
uma nova edição do bazar social, tradicionalmente organizado por voluntários da
organização humanitária Fraternidade
sem Fronteiras (FSF) em várias cidades no
país, foi promovida em Goiânia na manhã
deste sábado (10). Toda a renda do evento
será revertida para a construção de uma
escola em Madagascar, no continente africano. “incrível ação”, disse o leitor.
Iris Alves (@iris_alves_de_oliveira)

N

@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. “Eu
acho que ele já prestou apoio a todos
agora é com o povo”, disse a leitora.
Ana Silva (@annasilvagi)

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.
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Produção industrial sobe 0,6%
na passagem de junho para julho
Os destaques
negativos ficaram
com o Espírito
Santo (-7,8%);
Bahia (-7,3%);
e a região
Nordeste (-6%)
A produção industrial brasileira subiu 0,6% na passagem de junho para julho e
avançou em quatro dos 15 locais analisados pela Pesquisa
Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada hoje (9), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve elevações no Pará (4,7%), Mato
Grosso (3,7%), Santa Catarina
(1,9%) e Rio de Janeiro (0,7%).
Todos esses percentuais estão
acima da média nacional.
Segundo o analista da PIM
Regional, Bernardo Almeida,
medidas que impactam diretamente a cadeia produtiva e
o consumo das famílias podem
explicar as altas nessas localidades. “A redução do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre
os combustíveis e o aumento
de benefícios sociais modificam
as tomadas de decisões por
parte da produção, com tendência de antecipação, devido
a essas medidas”, observou.

Minério de ferro

Para o analista, entre as
principais indústrias responsáveis pelo crescimento em
cada local nas altas de julho,
está o avanço no Pará, provocado pelo desempenho da
indústria extrativista de minério de ferro.
Outros estados também tiveram destaques. “No Rio de
Janeiro, o setor extrativo também é o grande responsável

O setor industrial registrou queda de 0,5%, com quatro dos 15 locais pesquisados apresentando taxa negativa
pela alta, mas destacamos o
petróleo e gás natural. Em Santa Catarina temos os setores
de máquinas e equipamentos
e produtos de borracha e material plástico. Já em Mato Grosso, o principal setor que influenciou de forma positiva
foi o de alimentos”, informou.
Já os destaques negativos
ficaram com o Espírito Santo
(-7,8%), o que ampliou a queda de 1,3% em junho; a Bahia
(-7,3%), que eliminou o ganho
acumulado de 7,6% obtido entre fevereiro e junho; e a região Nordeste (-6%), que teve
queda na produção de 6,8%
em três meses consecutivos.
Já Minas Gerais ficou estável.
“Ainda permanecem efeitos
negativos que observamos em
divulgações anteriores. Por
parte da oferta, o abastecimento de insumos e o encareci-

mento das matérias-primas, e
pelo lado da demanda, inflação
alta e juros elevados, causando
o encarecimento do crédito.
Tudo isso impacta diretamente
no consumo das famílias e na
cadeia produtiva”, concluiu.
O maior parque industrial
do país, que é o estado de São
Paulo, caiu 0,6% em relação a
junho. Conforme o IBGE, o
percentual representou a segunda maior influência no resultado industrial nacional,
atrás apenas da Bahia em julho. Para o analista, os setores
que mais impactaram negativamente o resultado da indústria paulista foram os de veículos automotores e o setor
de máquinas e equipamentos.
Almeida acrescentou, ainda,
que, apesar dos fatores positivos, com as medidas governamentais, ainda permanecem

efeitos negativos, como inflação elevada, encarecimento do
crédito e das matérias primas
e desabastecimento de insumos. “Assim como na indústria
nacional, esses fatores também
podem ser observados na indústria de São Paulo. Com esse
resultado, a indústria paulista
está 1,5% abaixo de seu patamar pré-pandemia”, sinalizou.

Julho de 2021

Se comparado a julho do
ano passado, o setor industrial
registrou queda de 0,5%, com
quatro dos 15 locais pesquisados apresentando taxa negativa. Naquele mês, o Espírito
Santo teve redução de dois dígitos e a mais acentuada queda
(-10,6%), mas Mato Grosso
(25,6%) apresentou destaque
positivo. “Vale citar que julho
de 2022 (21 dias) teve um dia

útil a menos que o mesmo mês
em 2021”, ponderou o IBGE.

Pesquisa

Conforme o IBGE, desde a
década de 1970, que a pesquisa
PIM Regional produz indicadores de curto prazo, relacionados ao comportamento do
produto real das indústrias
extrativa e de transformação.
“Traz [o estudo], mensalmente,
índices para 14 unidades da
federação cuja participação é
de, no mínimo, 1% no total
do valor da transformação industrial nacional e, também
para o Nordeste como um
todo: Amazonas, Pará, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Mato Grosso, Goiás e
Região Nordeste”. (ABr)

INFLAÇÃO

Índice de preço ao consumidor cai 0,36% pontos
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou, na sexta-feira
(09/09), que o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou queda de
0,36% em agosto, após recuo
de 0,68% em julho. Neste último, foi registrada ainda a
menor taxa desde o início da
pesquisa, em janeiro de 1980.
Dessa forma, a alta acumulada pela inflação é de 4,39%
no ano e 8,73% em 12 meses.
Segundo Pedro Kislanov,
gerente da pesquisa, a desaceleração da deflação foi influenciada pela tarifa da energia elétrica (-1,27%), que havia
sido 5,78% no mês anterior,
em consequência da redução
das alíquotas de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Kislanov ainda cita a aceleração de alguns
grupos como saúde e cuidados
pessoais (1,31%) e vestuário
(1,69%), e a queda menos significativa do grupo de transportes em agosto. Assim como
pontuou o gerente da pesquisa, o segmento da saúde e cuidados pessoais teve alta de
1,31%, com as elevações de
2,71% no item higiene pessoal
e 1,13% no plano de saúde.
Kislanov ressalta também
que, em julho, o preço da ga-

A alta acumulada pela inflação é de 4,39%, em 2022, e 8,73% em 12 meses
solina caiu 15,48% e, em agosto, a retração foi de 11,64%.
Então, o grupo dos transportes registrou -3,37% diante
da queda de 10,82% nos valores. O gás veicular, por sua
vez, caiu 2,12%, o óleo diesel
3,76% e o etanol 8,67%.
O IBGE observou que, após
quatro meses de alta consecutivos, as passagens aéreas
caíram 12,07% em agosto,
queda ocasionada pela sazonalidade das férias de julho
que geram aumento da demanda, assim como altas an-

teriores que elevaram a base
de comparação, havendo ainda a redução do querosene
de aviação do período.
Já em relação ao grupo comunicação a queda foi de
1,10%, com redução de 6,71%
nos planos de telefonia fixa
e 2,67% em telefonia móvel.
O grupo de habitação sofreu
aumento de 0,10% em agosto,
mas a maior variação no mês
foi do segmento de vestuário,
com 1,69%, sendo as principais
influências roupas femininas
(1,92%), masculinas (1,84%) e

calçados e acessórios (1,77%).

Alimentação sobe mais

No que se refere ao segmento de alimentação e bebidas, a alta foi de 0,24%, após
o aumento de 1,30% ainda em
julho. Os aumentos de valores
foram observados principalmente em frango em pedaços
(2,87%), queijo (2,58%) e frutas
(1,35%), já as quedas foram
vistas em tomate (-11,25%),
da batata-inglesa (-10,07%) e
do óleo de soja (-5,56%).
Para Kislanov, foi destaque

a queda de 1,78% no leite longa
vida, com a proximidade do
fim da entressafra. “Nos últimos meses, os preços do leite
subiram muito. Como estamos
chegando ao fim do período
de entressafra, que deve seguir
até setembro ou outubro, isso
pode melhorar a situação. Mas,
no mês anterior, a alta do leite
foi de 25,46%, ou seja, os preços caíram em agosto, mas
ainda seguem altos”, afirma.
O levantamento ainda voltou a ressaltar que a alimentação fora do domicílio ficou
com preços mais caros em
0,89%, em agosto, com a refeição acelerando de 0,53%
em julho para 0,84% e o lanche
desacelerando de 1,32% para
0,86% no mesmo período.

Queda do INPC

Em agosto, a queda do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) foi de
0,31%, desacelerando, se comparada com a deflação apurada em julho que foi de
0,60%. Dessa forma, o índice
acumula alta de 4,65% em
2022 e 8,83% em 12 meses.
A inflação medida pelo Índice se refere às famílias com
rendimento de um a cinco salários mínimos. (Maria Paula
Borges, especial para O Hoje)
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Candidatos defendem capacitação,
incentivos e ampliação do desporto
Reprodução

Eleições2022
Nesta segunda,
O HOJE mostra
cada uma das
propostas dos
candidatos ao
governo de Goiás
voltadas ao
esporte
Francisco Costa
Na sequência dos resumos
das apresentações de eixos do
plano de gestão dos candidatos
ao governo de Goiânia, O Hoje
aborda, nesta segunda-feira
(12), a questão esportiva. Os
concorrentes do Palácio das
Esmeraldas propõem capacitação de profissionais, incentivos ao desporto, ampliação
de programas e mais.
Durante a última semana,
o jornal apresentou educação,
saúde, segurança pública e cultura. Ressalta-se, que são recortes dos planos, por isso é
possível conferir todas as propostas dos governadoriáveis
no Divulga Contas do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

Major Vitor Hugo

Candidato do PL, o deputado federal Major Vitor Hugo,
no eixo esporte, defende a adoção de políticas públicas participativas para promoção de
atividades, a integração regional com base nas necessidades
locais, reestruturação do programa Pró Atleta, assim como
a integração da prática desportiva à políticas públicas de
saúde. O texto também expõe
como proposta o trabalho conjunto com as associações representativas de classe para
capacitação dos profissionais
de educação física, etc.

Os concorrentes
do Palácio das
Esmeraldas
propõem
capacitação de
proﬁssionais,
incentivos ao
desporto,
ampliação de
programas e mais

Professora Helga

A professora Helga Martins
(PCB) quer fomentar prioritariamente projetos e programas
de práticas corporais e de lazer
que se caracterizem como esporte coletivo de base. Também
quer incluir movimentos feministas, étnico-raciais e LGBTs
na formulação de programas
e projetos de esporte, apoiar
esportes e lazer paraolímpicos,
fazer concursos para equipe
multiprofissional e multidisciplinar da Secretaria de Esporte e Lazer, incentivar a criação de Conselhos Comunitários
para gestão de esporte e lazer,
dentre outras coisas.

Edgar Diniz

No plano de gestão de Edgar Diniz (Novo) consta o
apoio a municípios para que
implementem em sua rede
de ensino atividades de cunho
esportivo, a simplificação do
processo de realização de
eventos esportivos e criar um
programa com atividades esportivas em contraturno de
escolas do ensino médio do
Estado. O texto também apon-

Reinaldo Pantaleão

Candidato ao governo de
Goiás pela UP, o professor Reinaldo Pantaleão, neste eixo,
propõe a implementação dos
Centros de Referência do Esporte Regionalizados.

ta atrair grandes eventos esportivos para Goiás, reformar
e ampliar estruturas poliesportivas, bem como realizar
campanhas de conscientização sobre a prática do esporte.

Cíntia Dias

A candidata do PSOL Cíntia
Dias propõe a reorientação
das políticas sociais e econômicas para o combate às estruturas de desenvolvimento
desigual e garantia de acesso
aos bens públicos, como o esporte e lazer, por meio da
criação de condições (emprego e combate à fome).

Wolmir Amado

O ex-reitor da PUC-GO Wolmir Amado (PT) quer, em seu
plano de gestão preliminar,
garantir o acesso à cultura,
aos esportes e ao lazer, a implantação de uma agenda de
futuro para o esporte e fortalecer a prática de esporte nas
escolas públicas.

Gustavo Mendanha

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo

Mendanha (Patriota) incluiu
no plano de gestão a estruturação da rede de saúde
para a continuidade da assistência biopsicossocial em
centros de convivência e ginásios poliesportivos, após
a alta da reabilitação. Ele
também expõe a ampliação
de disciplinas eletivas de
projetos de práticas esportivas na rede de ensino fundamental, bem como estimular a realização de grandes eventos de esporte.

Ronaldo Caiado

As propostas do governador
Ronaldo Caiado (União Brasil)
para o esporte são, dentre outras coisas, "modernizar os
equipamentos esportivos do
Estado; garantir bolsas de incentivo ao esporte; e adotar
ações para garantir o acesso
de mais goianos ao esporte e
lazer". E, ainda, estimular atletas de alto rendimento, continuar os programas existentes
(como Esporte e Lazer nas cidades), ampliar ações que incentivem práticas recreativas
e desportivas, etc.

Felipe D’Ávila e Tiago Mitraud vem à Goiânia
O candidato a presidência
do Brasil pelo partido NOVO,
Felipe D’Ávila, estará em
Goiânia nos dias 20 e 21 de
setembro, já o vice na chapa,
Tiago Mitraud, estará na capital no dia 15 de setembro,
ambos cumprirão agendas
de campanha ao lado do candidato ao Governo de Goiás,
Edigar Diniz.
Felipe D’Avila tem 59
anos, é cientista político,
mestre em Administração
Pública e fundador do Centro
de Liderança Pública (CLP).
Escritor, pai de 4 filhos, casado com Ana Maria, é apaixonado pelo Brasil e defensor da liberdade. Através da
atuação no CLP, já impactou
1 em cada 5 municípios brasileiros que promoveram políticas públicas voltadas a
diversas áreas (primeira infância, gestão, saúde, infraestrutura, entre outras).
Tiago Mitraud tem 34 anos,
é formado em Administração
pela UFPR e concluiu o Pro-

Os candidatos
presidente e vicepresidente pelo
partido Novo
cumprem agendas
ao lado do
postulante ao
governo de Goiás

Serviço 1: Visita do vice-candidato a Presidente da República pelo NOVO, Tiago Mitraud, em Goiânia.
Quando: Dia 15 de setembro.

grama de Desenvolvimento de
Lideranças da Harvard Business School. Atualmente é deputado federal pelo estado de

Minas Gerais, eleito com 71.901
votos. Entre suas principais
pautas no Congresso estão a
educação, a gestão pública e

as liberdades individuais. É
presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa.

Serviço 2: Visita do candidato
ao cargo de Presidente da República pelo NOVO, Felipe
D’Ávila, em Goiânia.
Quando: Dias 20 e 21 de setembro. (Especial para O Hoje)
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Valter Campanato/ABr

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Vargas reaparece

Quem é vivo – e solto – sempre aparece no cenário político. Ex-deputado
que ganhou certo poder como então
vice-presidente da Câmara, o petista André Vargas (PR) anda tateando salas de
grandes empresas que já lhe financiaram.
Repete que será candidato a deputado
federal em 2026; quando, assim espera,
estará elegível. E já pede apoio.

Decisão foi explicada pelo ministro Ronaldo Bento

Ministério da
Cidadania vai
revisar o cadastro
do Auxílio Brasil
O Ministério da Cidadania vai fazer uma revisão no
cadastro do Auxílio Brasil. O objetivo é cumprir os requisitos do programa e evitar o pagamento às famílias
que tenham renda superior ao limite estabelecido. “Estamos com uma política muito forte nesse batimento
de dados, nesse cruzamento de dados para fazer com
que o recurso realmente chegue nessas famílias que
necessitam”, afirmou o ministro da Cidadania, Ronaldo
Bento, em entrevista ao programa Brasil em Pauta,
apresentado pelo jornalista Paulo La Salvia, que vai ao
ar neste domingo (11), na TV Brasil.
O trabalho de fiscalização envolve um conjunto de
órgãos, como Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Polícia Federal. O
cruzamento de informações no Cadastro Único (CadÚnico) perpassa 34 fontes de dados.
Os pagamentos do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600,
começaram em agosto a famílias que se enquadram no
perfil de vulnerabilidade social previsto no programa.
Essas famílias também tiveram direito ao Vale Gás no
valor de R$ 110. Esses valores são resultados de Emenda
Constitucional, promulgada pelo Congresso Nacional,
que ampliou o volume de benefícios destinados à população de baixa renda no país.
O ministro explicou que o Auxílio Brasil busca promover
uma mudança social alicerçada na autonomia das pessoas
de forma que os incentivos possam ser também uma alavanca, uma porta de saída. “O principal eixo do programa
é trazermos oportunidades para as famílias, com essas
oportunidades elas conseguem gerar renda própria e
renda é sinônimo de liberdade”, disse. (ABr)

Previsões

PEC do Mais Ministros
A deputada Luiza Erundina (PSOL-DF) é
das poucas que desfila no Salão Verde de cabeça erguida, sem manchas no currículo. Mas
entrou na sua conta tema caro. É dela a
autoria da PEC 275 (apresentada em 2013, no
Governo Dilma), que aumenta de 11 para 15
o número de ministros do STF. O que ajudaria
a presidente à época caiu nas graças de Bolsonaro agora, com a proposta desengavetada
por aliados e avançando no Congresso. E por
que avança? É trato velado de as vagas serem
distribuídas por diferentes setores da praça
e da política. Embora a nomeação fique a
cargo do presidente do Congresso.

Ciro anima chefe

Na contramão dos índices da maioria dos
institutos de pesquisa, o homem-forte do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, anda comemorando números entre portas – e em alguns
casos, com empresários apoiadores. Os tranckings nas mãos do chefe da Casa Civil apontam
vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas
regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, e uma redução diária da diferença para o líder Lula
da Silva (PT) nas regiões Nordeste e Sudeste.
Por ora, uma guerra de índices, evidente, ganha os comitês. Mas congressistas experientes
cravam que, se Lula quiser voltar à presidência, será mais fácil ganhar logo no primeiro turno. Lula sabe disso.

As pesquisas vão apontando potenciais
eleitos para o Congresso, e há quem faça
planos. Um cenário previsto: Roseana
Sarney (MDB-MA), se eleita deputada federal, e Flávio Dino (PCdoB-MA), caso
vença para senador, serão pré-candidatos
às presidências da Câmara e Senado, respectivamente. O sonho de José Sarney é
fazer da filha a presidente no salão verde
– e tem o apoio de Bolsonaro para isso.
Falta ele combinar com as urnas. Já Dino
desponta para o Senado como um dos
nomes para Lula. Tem na cola, porém,
caso eleitos, fortes concorrentes: Renan
Filho (MDB-AL), Camilo Santana (PT-CE)
e Márcio França (PSB-SP).

Boiadeiro x Dantas

A pecuarista Bahia Boiadeiro pediu
ao PGR Augusto Aras para federalizar a
investigação do assassinato de seu pai,
o ex-vereador Neguinho Boiadeiro. Ela
acusa o governador de Alagoas, Paulo
Dantas (MDB), de ser mandante do crime.
Dantas diz que o caso foi esclarecido e
executores presos.

Vale tudo

Causou muita surpresa a convocação
de assembleia do Sindicato dos Hospitais e
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Maringá (PR), comandado por Antônio Carlos Nardi, um ex-secretário da ex-governadora Cida Borghetti. A ata cita adesão
de variados segmentos, inclusive estabelecimentos de duchas, de massagem e setores
de veterinária. (Especial para O Hoje)

Mendanha e Major disputam espaço
entre ruralistas e evangélicos
Eleições 2022
Governadoriáveis tentam ampliar rede de
apoio entre lideranças dos segmentos mais
emergentes da política goiana e nacional
Felipe Cardoso
O agronegócio é um dos setores que mais ganhou força
nos últimos anos. Em um movimento emergente, o segmento tem formado lideranças políticas capazes de influir no
debate político Brasil afora. O
movimento ascendente chama
atenção pelos quatro cantos
do País, especialmente em
Goiás, estado predominantemente ruralista e conservador.
A chegada da pandemia
foi, segundo algumas dessas
lideranças, um fator crucial
para ampliar a visibilidade
do campo. Foi justamente no
período de crise que tornouse ainda mais latente a importância desse segmento.
Diferentemente das eleições anteriores em que a participação do empresariado
rural formado por produtores
de grãos, pecuaristas, aves e
suínos era tímida, agora, o
que se vê é um grupo centrado em assumir o protagonismo político e disposto a defender suas bandeiras no Congresso. Esse grupo é impulsionado não apenas pelo
boom das commodities, mas
pelo apoio explícito do presi-

dente Jair Bolsonaro (PL).
Situação parecida acontece
no seio da comunidade evangélica. Como se não bastasse,
pesquisas recentes mostram
que o presidente Bolsonaro
também lidera as intenções
de votos do setor. O protagonismo desse segundo setor é
tamanho que recentemente
seu principal adversário nas
eleições deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), investiu contra o
ninho bolsonarista. A alta cúpula petista optou pela criação
de comitês especificamente
dedicados a popularizar Lula
entre os evangélicos. Isso fez
com que o petista empenhasse
esforços para visitar cultos e
fazer acordos com pastores.
De volta à disputa em solo
goiano, diante da perda de espaço do governador Ronaldo
Caiado (UB), especialmente em
meio ao segmento ruralista,
coube a Gustavo Mendanha
(Patriota) e Vitor Hugo (PL)
disputarem espaço em um setor que seus adversários não
penetram. Sem se atacarem,
haja vista o adversário comum
na dianteira das pesquisas de
intenção de voto, os candidatos
tentam aglutinar a maior força

Grupo é
impulsionado não só
pelo boom das
commmodities, mas
pelo apoio explícito
do presidente Jair
Bolsonaro

possível para as eleições que
se aproximam.
Ambos marcaram presença, inclusive, nos atos de 7 de
Setembro que reuniu milhares
de Bolsonaristas na capital e
também no interior. Encontros
que reuniram, inclusive, lideranças dos dois segmentos.

Enquanto um concentra energia em mostrar que é o único
e verdadeiro candidato do presidente, outro busca se projetar como única alternativa
viável de derrotar o caiadismo.
A leitura, nos bastidores,
é de que o agro tem mais facilidade em caminhar com Vitor Hugo em detrimento ao
nome de Mendanha. Por se
tratar de um público com voto
mais “alinhado”, a tendência
é que, de fato, sigam as orientações do presidente no voto
aos governos locais. O discurso de Vitor Hugo de que ter
um indicado do presidente
no comando do Estado pode
trazer resultados mais rápidos
aos goianos tem sido assertivo
do ponto de vista estratégico.

Em contrapartida, estimase que Mendanha morda a
maior parte dos evangélicos.
Sua origem evangélica o permite transitar com mais facilidade entre os fiéis e, consequentemente, as igrejas. Vitor
Hugo, por sua vez, não possui
ligação direta com a comunidade evangélica. Por ter nascido em berço católico, adotou
como estratégia ter uma vice
evangélica. O desafio de ambos, especialmente na reta final da campanha, se resume
a encontrar uma forma de
roubar a cena do adversário
sem atacá-lo. Caso briguem
entre sí, eles sabem, darão
ainda mais musculatura ao
projeto de reeleição caiadista.
(Especial para O Hoje)
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CompliCou ainda mais
Felipe Dalke/Coritiba FBC

Em confronto
direto, Atlético
Goianiense é
derrotado pelo
Coritiba e fica
em situação
delicadíssima
no Brasileiro
Breno Modesto
O Atlético Goianiense segue
em situação complicadíssima
no Campeonato Brasileiro. Em
confronto direto, pela 26ª rodada da competição nacional,
a equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista foi derrotada pelo Coritiba, fora de
casa, por 2 a 0. Alef Manga e
Fabrício Daniel marcaram os
gols que decretaram o revés
rubro-negro.
Com o resultado, o Dragão
permanece na penúltima colocação na tabela de classificação, com 22 pontos. Agora,
a diferença para o primeiro
time fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Coxa,
aumentou para seis pontos.

O jogo

Brigando para deixarem as
últimas posições da tabela de
classificação do Brasileirão, Coritiba e Atlético Goianiense começaram a partida, disputada
no Couto Pereira, num ritmo
mais estudado. A primeira oportunidade do jogo aconteceu apenas na marca de 11 minutos. E
foi rubro-negra. Shaylon lançou

No Estádio Couto Pereira, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Coritiba pelo placar de 2 a 0
para Luiz Fernando, na ponta
direita. O atacante limpou a
marcação de Natanael, cortou
para o meio e acertou o travessão do goleiro Gabriel.
O primeiro lance do Coxa
aconteceu pouco depois da metade da primeira etapa. Aos
25, Fabrício Daniel, pela direita,
cruzou na área. O cruzamento
chegou até à segunda trave,
onde estava o atacante argentino Adrián Martínez, que cabeceou e viu sua finalização
passar à direita do gol defendido pelo goleiro Renan.
Dois minutos mais tarde,
Robinho quase abriu o placar
para os paranaenses. O lateral
Rafael Santos cobrou lateral
direto para o meia, que invadiu
a grande área e chutou. No
meio do caminho, a bola ainda
desviou na defesa rubro-negra

e passou raspando o pé da trave esquerda de Renan.
O Dragão voltou a incomodar Gabriel na marca de 33
minutos, com Shaylon. Da entrada da área, o camisa 10 chutou buscando o ângulo e obrigou que o arqueiro alviverde
trabalhasse para evitar que o
placar fosse aberto. No minuto
anterior, Alef Manga também
perdeu uma grande chance de
fazer o primeiro da tarde. Livre
de marcação, o atacante recebeu na ponta, mas, na hora de
arriscar, pegou fraco e facilitou
a defesa de Renan.
No finalzinho do primeiro
tempo, o Coritiba tirou o zero
do placar. Robinho tocou para
Natanael, que passava pela direita. O lateral chegou à linha
de fundo e cruzou, na medida,
para Alef Manga, que subiu

mais alto que a defesa atleticana e cabeceou forte, mandando no canto esquerdo de
Renan, que não conseguiu evitar o tento alviverde.

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro começou com tudo,
buscando o empate. Antes de
três minutos, os goianos haviam chegado com perigo em
duas oportunidades. No primeiro minuto, após pegar a
sobra de bola, Marlon Freitas,
de fora da área, quase surpreendeu Gabriel. No minuto
seguinte, foi a vez de Luiz Fernando incomodar o Coxa. O
camisa 11 recebeu do próprio
Marlon Freitas e, da lateral da
área, chutou, obrigando que o
arqueiro paranaense se esticasse para evitar o empate.
Já o Coritiba, logo em seu
primeiro ataque na segunda
etapa, marcou o segundo. Na
marca de quatro minutos, Fabrício Daniel aproveitou uma
falta cobrada por Robinho e,
dentro da área, desviou para
o fundo do gol, ampliando o
placar, que seria o definitivo.
Na reta final da partida, o Atlético ainda ficaria sem seu treinador, que foi expulso. (Especial para O Hoje)

FICHA Técnica
Coritiba 2x0 Atlético-GO
Data: 11 de setembro de 2022. Horário: 16h. LOCAL: Estádio
couto Pereira, em curitiba (PR). Gols: alef Manga (44’/1T) e
Fabrício Daniel (4’/2T) - cTB. Cartão vermelho: Eduardo Baptista
(39’/2T) - acG. Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias araújo (SP). Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Márcia Bezerra Lopes
caetano (Ro). VAR: Wagner Reway (PB)
Coritiba: Gabriel; natanael
(nathan), Jhon chancellor, Luciano castán e Rafael Santos;
Bruno Gomes, Jesús Trindade,
Fabrício Daniel (Bernardo) e
Robinho (Thonny anderson);
alef Manga (Warley) e adrián
Martinez (Léo Gamalho).
Técnico: Guto Ferreira

Atlético-GO: Renan; Hayner,
Wanderson, Klaus e Jefferson; Willian Maranhão, Edson Fernando (Marlon Freitas), Shaylon ( Jorginho) e
Wellington Rato (airton); Ricardinho (Diego churín) e
Luiz Fernando (Peglow).
Técnico: Eduardo Baptista
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Na SErriNha, GoiáS

cede empate para o Flamengo
Gilvan de Souza/CRF

Esmeraldino saiu
na frente com gol
de Diego, mas
Rubro-negro
conseguiu o
empate com gol de
Matheus França
Maiara Dal Bosco
Em noite de casa cheia e
marcada por homenagens a
Hailé Pinheiro, ex-dirigente
do Goiás falecido na última
quarta-feira (7), o Goiás ficou
apenas no empate em 1 a 1
com o Flamengo. Depois de
sair na frente com com gol
de Diego, aos 34 minutos da
etapa complementar, o Esmeraldino sofreu o empate na
sequência, aos 38 minutos,
com gol de Matheus França.
Com o empate, o nono na
competição, o Esmeraldino
encerrou a 26ª rodada do
Campeonato Brasileiro Série
A em 9º lugar, com 36 pontos,
mesma pontuação do América-MG, uma posição acima.
Já o Flamengo, perdeu a viceliderança para o Internacional
e fica agora em 3º lugar, com
45 pontos, mesma pontuação
do Fluminense, 4º colocado.

O Jogo

O Goiás é o primeiro a chegar com perigo, com jogada de
Marquinhos Gabriel, aos oito
minutos. Aos 14’, é a vez de
Auremir tentar de cabeça abrir
o marcador para o Esmeraldino.
Aos 21’, Dadá Belmonte desperdiçou boa chance arriscando
de fora da área, mas o goleiro
Santos fez a defesa. Aos 24’,
Everton Ribeiro, em contra-ataque, passa para Marinho, que
arrisca de fora da área. Aos 25’,
Diego, sozinho na área do Flamengo, chuta cruzado de frente
para o goleiro Santos e tem a
melhor oportunidade da partida até então. Aos 41’, Ceboli-

Em noite de homenagens à Hailé Pinheiro, Goiás empata com o Flamengo e permanece na 9ª colocação da Série A
nha recebe dentro da área e finaliza, mas a bola desviou e
foi para fora.
Na etapa complementar, o
Flamengo chega com Victor
Hugo logo no 1º minuto. Arriscando de longe, Tadeu faz a
defesa para o Esmeraldino. Aos
10’, David Luiz faz boa cobrança de falta, que é novamente

defendida por Tadeu. Aos 34’,
Dieguinho recebe de Pedro
Raul e abre o marcador para o
Goiás. Na sequência, aos 38’ e
após cobrança de escanteio,
Léo Pereira desvia e Matheus
França marca, empatando para
o Rubro-negro. Com falta do
zagueiro no goleiro Tadeu marcada pelo árbitro, o lance foi

para revisão no VAR (Árbitro
de Vídeo), que validou o gol
três minutos depois.

Homenagens

Na partida de hoje, os atletas
do Goiás jogaram com o uniforme em homenagem a Hailé
Pinheiro. As homenagens do
clube ao ex-dirigente também

incluíram, antes da bola rolar,
a soltura de 86 balões brancos
(em alusão à idade de Hailé Pinheiro), um mosaico 3D com a
imagem do ex-dirigente, além
de um minuto de silêncio e fogos de artifício. As crianças que
entraram em campo junto aos
jogadores também vestiram
uniforme com a ilustração do
Esmeraldino homenageado.

Próximos jogos

FICHA Técnica
Goiás 1 x 1 Flamengo
Data: 11 de setembro de 2022. Horário: 19h. Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (Go). Gols:
Goiás - Diego (2T). Flamengo - Matheus França (2T). 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 (Fellipe Bastos), Diego e Marquinhos Gabriel (caio); Vinícius (Renato Júnior), Pedro Raul e Dadá Belmonte (Matheus Sales).
Técnico: Jair Ventura

Flamengo: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (João Gomes),
Everton Ribeiro (arrascaeta), Marinho (Rodinei), Victor Hugo (Mateusão), Everton (Matheus França).
Técnico: Dorival Júnior

O Goiás volta a entrar em
campo no próximo domingo
(18), às 11h. O Esmeraldino
enfrentará o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi
Chedid. Já o Flamengo, que
também entra em campo no
domingo (18), terá um clássico diante do Fluminense,
no Maracanã, às 16h. (Especial para O Hoje)
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Os valores a serem cobrados estão em análise pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e serão divulgados pela concessionária assim que forem definidos

Pedágio começará a ser cobrado
em mais sete cidades goianas
Desde abril, os condutores que passam pela BR-153 pagam mais caro pelo valor do pedágio
Daniell Alves
A partir do próximo mês,
o pedágio começa a ser cobrado nas cidades de Porangatu,
Estrela do Norte, Campinorte,
Hidrolina, Jaraguá, Santa Rita
do Novo Destino e Corumbá
de Goiás. De acordo com a
concessionária Ecovias do Araguaia, os valores a serem cobrados estão em análise pela
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e serão
divulgados pela concessionária
assim que forem definidos.
Apesar das edificações das
praças já estarem finalizadas,
a concessionária informou
que ainda passa por processo
de ajustes para colocar em
operação. Sobre os radares
de velocidade, a Ecovias pontuou que o contrato de concessão firmado com o governo
federal, em outubro de 2021,
prevê a instalação de 80 dispositivos fixos de controle de
velocidade ao longo dos 851
km de vias. Na BR-153, serão
61 dispositivos; 15 na BR-414
e quatro na BR-080.
Sem data definida para o
começo da fiscalização, os
equipamentos serão implantados até o mês de outubro.
De um modo geral, a Ecovias
venceu o processo de licitação
em 2021 ao propor um preço
de R$ 10,12 a cada 100 quilômetros (km) de rodovia, o
que daria um custo total de
cerca de R$60 para se locomover de Anápolis até Aliança do Tocantins (TO) pela BR153 sentido norte.
Contudo, houve deságio na
licitação (proposta menor que
o preço padrão) e foi necessário
cálculo da agência federal para
cada praça de cobrança de pedágio. Outras 11 cidades de
Goiás têm praças de pedágios
em concessões de rodovias federais. Quatro municípios também possuem local de cobrança na BR-153 em Goianápolis
(R$ 5,10 para automóveis),
Itumbiara (R$ 9,00) e Piracanjuba e Professor Jamil (R$ 7,40),
que dividem uma mesma praça. Estas são de responsabilidade da Triunfo Concebra.
A empresa também atua

No último mês, o
governador
sancionou uma Lei
que eliminou a
possibilidade de
concessão e
cobrança de
pedágios nas
rodovias estaduais
na praça de Alexânia, da BR060 (R$6,90). Também existem
três praças de pedágios na
BR-364, da concessionária Ecovias do Cerrado, nos municípios de Paranaiguara, Aparecida de Rio Doce e Jataí, todos
no valor de R$ 5,20 para os
automóveis de passeio. Em
Cristalina, o motorista dos carros comuns pagam R$ 5,80 ao
trafegarem pela BR-040, sob
responsabilidade da Via040.
Já na BR-050, nas cidades de
Ipameri (R$ 6,90) e Campo
Alegre (R$7,40), são cobrados
pedágios pela ECO050.

Aumento

Desde abril deste ano, os
condutores que passam pela
BR-153 começaram a pagar
mais caro no valor do pedágio.
A empresa Triunfo Concebra
anunciou aumento tarifário
sob os pedágios em Goiás. A
maior tarifa anunciada passou a valer R$ 9 no trecho da
BR-153, em Itumbiara, para
automóveis, caminhonetes e
furgões. Já na via referente a
Professor Jamil, o valor cobrado será de R$ 7,40.
Uma mulher, que prefere
não se identificar, avalia que
não há investimentos nas rodovias, mesmo com o aumento do pedágio. Ela cita a má
qualidade do asfalto. “Se pagamos o pedágio para uma
via melhor, está longe disso.
Quando o ônibus estragou na
BR-153, não tivemos assistência devida”, relata.
A condutora vai a Brasília
uma vez na semana. “Esse aumento é péssimo, pois pesa
no meu orçamento, já que não
recebo nenhuma ajuda do go-

verno para ir trabalhar. Fica
pesado porque o combustível
está muito caro, fora o custo
do pedágio. Pago cerca de R$
40 por mês, às vezes até mais
quando tenho que ir mais de
uma vez por semana”, explica.

Pedágio em
rodovias goianas

No último mês, o governador Ronaldo Caiado sancionou a lei nº 21.549 que eliminou a possibilidade de concessão e cobrança de pedágios
nas rodovias estaduais em
Goiás. Proposta pelo Poder
Legislativo, a matéria revogou
a lei nº 19.999, de 2018, que
permitia a terceirização do
serviço de manutenção e instalação de praças de pedágio
em rodovias goianas.
Na avaliação do governador, não há viabilidade técnica
para manter a previsão legal
de privatização de rodovias
em Goiás e também não é necessário onerar o cidadão que
trafega pelas estradas goianas,
porque é possível mantê-las

em boas condições com recursos do Tesouro Estadual.
Para a recuperação e manutenção da malha rodoviária
estadual, foram investidos R$
2,02 bilhões entre 2019 e 2022.
A lei revogada previa pedágio nos seguintes trechos:
GO-010, de Goiânia ao entroncamento GO-330; GO-020/330,
entre Goiânia, Cristianópolis,
Pires do Rio e Catalão; GO060, na região de São Luís de
Montes Belos, Iporá e Piranhas; GO-070, entre Goiânia
e cidade de Goiás; GO-080, de
Goiânia até São Francisco de
Goiás, no entroncamento BR153; GO-213, de Morrinhos a
Caldas Novas.
“A revogação representa
o sentimento do governador,
que é refratário ao sistema
de tarifação e tem buscado
sempre soluções alternativas
para investir na infraestrutura rodoviária”, declarou o
presidente da Agência Goiana
de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales (Especial para O Hoje)
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Crise eleva devolução de imóveis
e renegociação de crédito imobiliário

Wagner Pereira

A porcentagem
de desistências de
imóveis aumentou
16% em 2022
puxada pela
inflação e juro alto
Sabrina Vilela
Revendedor de peças, Rivonaldo Regis de Souza possui
o sonho que outros 87% dos
brasileiros têm: conseguir a
casa própria. Com o objetivo
em mente, Rivonaldo, conhecido como Baiano, deu início
a compra de um lote na cidade
de Brazabrantes - há mais de
42 quilômetros de Goiânia.
Contudo, em 2021 ele teve que
deixar de pagar o lote.
Ele atrasou uma parcela do
carnê, depois de ter o dinheiro
em mãos ele tentou pagar, mas
a imobiliária não conseguiu
ter acesso ao boleto atrasado.
Com isso as dívidas junto à
imobiliária se tornaram uma
“bola de neve”, com oito meses
de atraso. Por fim, ele resolveu
desistir do empreendimento,
mas como não conseguiu devolver para a imobiliária sem
adquirir prejuízos financeiros,
ele vendeu o ágio do lote para
um amigo que pagou as parcelas atrasadas e o que ele já
tinha pago. Dessa forma ele
recuperou o dinheiro investido.
Antes o revendedor morava no setor São Judas, região
Norte de Goiânia, mas quando
conseguiu o lote ele mudou
para a cidade de Brazabrantes
para começar a construir. Ele
comprou todos os materiais
necessários e deixou em um
depósito até iniciar, mas ele
nem chegou a usá-los. Portanto, assim como o lote ele vendeu os materiais aos poucos.

Mais comum do
que se imagina

Desistir de ter a casa própria e devolver o imóvel se
tornou mais comum nos últimos dois anos devido à pandemia. A porcentagem de desistências de imóveis aumentou 16% em 2022 segundo segundo a Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip),
com dados do sistema Indicadores Abrainc/Fipe. Pandemia,
inflação e juros altos foram os
principais motivos para as devoluções. A taxa básica de juros
(Selic) esteve no patamar histórico mais baixo, com 2% ao
ano e isso favoreceu linhas de

Além dos financiamentos com juros fixos, os bancos passaram a oferecer opções com juros pré-fixados atrelados à inflação
Divulgação

crédito imobiliário com juros
em torno de 8% ao ano.
Além dos financiamentos
com juros fixos e Taxa Referencial (TR) em sistemas de
amortização SAC ou Price, os
bancos passaram a oferecer
opções com juros pré-fixados
atrelados à inflação, que em
2021 começou com 4,5% em
12 meses. Esse fato contribuiu
para que a inflação saltasse
e chegasse a 13,75%. Já a média de juros fixos está na média de 10%.
De acordo com Abecip, a
quantidade de pessoas que
compram imóveis na planta
que desistem, chamada de distrato, teve elevação para 16%
entre janeiro e maio de 2022.

A principal
recomendação para
quem quer dar o
pontapé inicial para
comprar a casa dos
sonhos é obter um
imóvel que
comprometa além
do necessário o
orçamento do
adquirente

Distratos

Superintendente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás
(Ademi-GO), Felipe Melazzo
explica que em 2022 houve
fatores que contribuíram
para as desistências como o
incremento de mais de 40%
no volume das vendas. Outro
fator apontado pelo especialista é a pandemia, onde algumas pessoas tiveram
maior impacto em suas vidas. Nesse período elas perderam renda, emprego e até
mesmo a vida. “É natural
que haja o aumento dos distratos, tendo ocorrido um incremento significativo nas
vendas. Mas o ponto é que o

volume de distratos, mesmo
tendo um pequeno aumento,
não apresenta níveis de preocupação para o Setor”.
A principal recomendação
para quem quer dar o pontapé inicial para comprar a
casa dos sonhos é obter um
imóvel que comprometa além
do necessário o orçamento
do adquirente. Esse é um dos
principais motivos que podem causar o aumento dos
distratos, conforme aponta
Melazzo. Ele afirma ainda
que o Adquirente precisa ter
conhecimento de que devese comprar um imóvel que
esteja regularmente registrado perante ao Cartório de Registros de Imóveis competente, além de ter em mãos as
certidões da vendedora.
“Quando se adquire um imóvel na planta, esses documentos podem ser solicitados à
incorporadora ou solicitados
junto ao cartório de registro
de imóveis competente”.
Diretor comercial da construtora EBM, esclarece que
para que não haja tantos distratos, eles fazem uma análise
de crédito. “A gente trabalha
com retenção, temos vários processos dentro da empresa para
evitar esse tipo de coisa. Mas,
acontece”. Ele conta também
que quando as parcelas estão
em atraso eles se preocupam
em preservar o negócio ao máximo, por isso eles contam com
um departamento específico
para conseguir segurar o cliente. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Departamento comercial: (062) 3095-8700 | e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Gás de cozinha sobe 5% e preço
pode chegar a R$ 136 em Goiás
O motivo seria o
reajuste salarial do
coletivo e ‘impactos
inflacionários’ nas
altas de custos
operacionais
Alexandre Paes
O preço do gás de cozinha
teve aumento de 5% em revendedoras de Goiás. Segundo o Sindicato das Empresas
de Gás do Centro Oeste (Sinergás), o botijão de gás de
cozinha de 13 kg é vendido
entre R$ 110 a R$ 118 e, com
o reajuste, passa para a faixa
de R$ 126 a R$ 136. Segundo
o Sinergás, que repudiou o
aumento, o reajuste foi realizado por cinco empresas engarrafadoras de gás.
O sindicato ainda explica
que a justificativa dada pelas
engarrafadoras é o dissídio
coletivo. No entanto, questiona a porcentagem que foi reajustada pelas empresas. "O
valor correto seria de 1%,
mas o que vem sendo repassado para o consumidor é de
6% a 10%", afirmou.
De acordo com a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
o botijão de 13 kg chega a
custar R$ 160,00 no estado do
Mato Grosso, localizado na
região Centro-Oeste do país,
onde se encontra o maior valor. Dados divulgados no portal de transparência da ANP,
indicam as regiões Nordeste
(R$121,78) e Centro-oeste
(R$160,00) como sendo as que
apresentam maiores altas.
O presidente do Sinergás,
Zenildo Dias, afirma que o
aumento é “abusivo”, e que o

O reajuste de 5% para o botijão foi anunciado pelas empresas Ultragaz, Supergas, Nacional Gás, Liquigás e Consigaz
ideal seria apenas 1%. Além
disso, ele destaca que este não
é o momento para um ajuste
de tamanho impacto, levando
em consideração a atual situação econômica do país.
“Nós estamos falando de
um aumento que é abusivo.
Como que nós vamos chegar
em uma dona de casa, neste
momento, e trazer um aumento. A dona de casa não está
nem comprando o gás porque
tá caro demais”, afirmou o
presidente do Sinergás.
Ele também lembrou as
três mortes causadas por queimaduras causadas por pessoas
que cozinharam com o uso de
álcool, por não ter condições
financeiras para adquirir um
botijão de gás. “É uma tristeza
a dona de casa morrer por estar cozinhando no álcool. Aqui
no estado de Goiás já foram

três”, relatou Zenildo.
Em Goiás, algumas revendedoras já estão comercializando o botijão de 13 kg por
até R$120 ou mais. "Para mim,
não é nada positivo não, porque vou ter que aumentar
meu capital de giro para manter o estoque. Com o aumento
dos valores, temos aumento
também nos impostos, então
terei que pagar ainda mais
impostos", explicou o revendedor de botijões, Antônio
Carlos Rodrigues Simões.
Mesmo com o auxílio gás,
medida criada em novembro
do ano passado para disponibilizar cerca de 50% do valor do gás de cozinha para
famílias de baixa renda, muitas famílias poderão ter dificuldade de comprar o gás,
que é importante no preparo
de grandes refeições.

11,35% em 4 meses

Só nos últimos 4 meses, o
economista Maurício Faganelo, afirma que o preço do botijão de gás em Goiás teve
um aumento de 11,35%. “O
cenário de elevação dos preços dos combustíveis pressiona demasiadamente a renda
das famílias mais pobres, tornando praticamente impossível às famílias em situação
de extrema pobreza ter acesso ao gás de cozinha no valor
atual”, afirma.
Além de pesar no bolso do
cidadão, os comércios também
sentem o peso do aumento do
gás. Em duas padarias da capital, são usados aproximadamente 32 botijões de 13 kg.
O empresário Júnior Felipe
explicou que para diminuir o
impacto e reduzir custos, eles
optaram por panelas mais rá-

pidas e fornos elétricos. Tudo
para tentar não repassar o
aumento para os clientes.
“Muitas coisas que nem
eram usadas em panelas de
pressão agora tem que usar
para diminuir o tempo de cozimento justamente para gerar uma certa. A gente tenta
entre a gente, para passar o
menos possível para o consumidor final”, disse.
Em meio ao aumento, o Fábio Aparecido, que possui um
depósito de gás na região leste
da capital, afirma que para
não ter prejuízos, a única opção
foi repassar o reajuste aos clientes. "Nós temos muitos custos
operacionais. Temos gastos com
os carros, com funcionários,
com combustível. E por isso,
vamos ter que passar o aumento para o consumidor", relatou. (Especial para O Hoje)

DEPÓSITOS FUTUROS

FGTS poderá ser utilizado para comprar casa
A partir do próximo ano,
o trabalhador poderá usar os
depósitos futuros no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra
de casas populares. O Diário
Oficial da União publicou portaria que autoriza o uso desses recursos para pagar prestações do Programa Casa Verde e Amarela. A operação, no
entanto, envolve riscos.
Embora a autorização para
o início da modalidade já esteja valendo, a medida demorará para chegar ao mutuário.
Isso porque as instituições financeiras terão 120 dias para
se adaptarem à nova regra
de contratação e só começarão
a oferecer esse tipo de contrato em fevereiro de 2023.
A portaria regulamentou
a Lei 14.438, promulgada pelo
Congresso Nacional em agosto,
após a aprovação da Medida
Provisória 1.107, editada em
março. Embora a lei autorizasse a utilização dos futuros
depósitos do FGTS, a medida
só valeria após a regulamentação definir as regras.
Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4,4
mil poderão recorrer ao mecanismo, que poderá ser usado para a compra de apenas
um imóvel por beneficiário.
Na prática, a medida institui
uma espécie de consignado
do FGTS. Em vez de o dinheiro

A medida tem como objetivo desovar o estoque de imóveis parados no Casa Verde e Amarela
depositado mensalmente ir
para a conta do trabalhador,
será descontado para ajudar
a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular.
Responsável pelo Programa Casa Verde e Amarela, o
Ministério do Desenvolvimento Regional forneceu um
exemplo de como a medida
funcionará. Até agora, um mutuário que ganhe R$ 2 mil por
mês podia financiar um imóvel com prestação de R$ 440.
Com o uso do FGTS futuro,
mais R$ 160 serão incorporados, fazendo o valor da prestação subir para R$ 600 sem
que o trabalhador tire mais

dinheiro do próprio bolso.
A medida tem como objetivo desovar o estoque de
imóveis parados no Casa Verde e Amarela. Atualmente,
cerca de um terço dos financiamentos são negados por
falta de capacidade de renda.
Ao incluir os depósitos futuros
do FGTS no pagamento das
parcelas, mais famílias poderão ter acesso ao programa
habitacional.

Riscos

A decisão caberá ao trabalhador, que não será obrigado
a aderir a essa modalidade.
Esse tipo de operação, no entanto, não está isento de riscos.

Em vez de acumular o saldo
no FGTS e usar o dinheiro
para amortizar ou quitar o financiamento, como ocorre
atualmente, o empregado terá
bloqueados os depósitos futuros do empregador no Fundo de Garantia. O risco está
no caso de demissão.
Caso o trabalhador perca
o emprego, ficará com a dívida, que passará a incidir
sobre parcelas de maior valor.
Se ficar desempregado durante muito tempo, além de
ter a casa tomada, o mutuário
ficará sem o FGTS.
Em nota, o Ministério do
Desenvolvimento Regional informou que o risco das ope-

rações será assumido pelos
bancos e que continua valendo
a regra atual de pausa no pagamento das prestações por
até seis meses por quem fica
desempregado. O valor não
pago é incorporado ao saldo
devedor, conforme acordo entre a Caixa Econômica Federal
e o Conselho Curador do FGTS.
Um artigo na lei autoriza
a retomada do Fundo Garantidor de Habitação Popular,
criado em 2009 para cobrir a
inadimplência nos programas
habitacionais populares e suspenso em 2016. No entanto,
as regras para os casos de
inadimplência ainda precisam ser editadas por resoluções do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Conselho Curador do FGTS.
Enquanto todas as regras
ainda não forem definidas, as
construtoras estão aguardando
informações. O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis (Cofeci) propôs que o FGTS
futuro também seja autorizado
na compra de imóveis populares usados, em vez de unidades novas. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) pediu que o governo
insira um percentual limite
dos depósitos futuros a serem
bloqueados. Com a introdução
de um teto, o trabalhador continuaria a acumular saldo no
FGTS. (ABr)
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Ucrânia desliga maior
usina nuclear da Europa
De acordo com
agência ucraniana,
usina de Zaporíjia
foi desconectada
da rede elétrica
por medida de
segurança
A Ucrânia anunciou neste
domingo (11/9) que desligou,
por questões de segurança,
o último dos seis reatores
que ainda estava em operação na usina nuclear de Zaporíjia, atualmente ocupada
por tropas russas. Com isso,
a planta foi desconectada da
rede elétrica e deixa de gerar
eletricidade.
"Estão em andamento os
preparativos para o resfriamento do reator e a sua transferência para o estado frio",
divulgou a agência nuclear
estatal da Ucrânia, Energoatom, em comunicado.
A maior usina nuclear da
Europa foi tomada por forças
russas nos primeiros dias de
sua invasão ao país vizinho,
e se tornou palco de violentos
combates após investidas das
tropas locais para tentar retomar o controle da usina.
Segundo a Energoatom,
o desligamento foi possível
após o restabelecimento no
fornecimento de eletricidade à usina, que havia sido
cortado na segunda-feira devido a combates na região.
A agência disse que uma das
linhas que ligava a central
à rede nacional ucraniana
de eletricidade foi restaurada na noite de sábado,
permitindo à empresa desligar o último reator.

Local está ocupado
por tropas russas e é
palco de intensos
combates

Desde o corte, a usina era
alimentada pelo único dos seis
reatores que ainda estava em
operação, fornecendo energia
aos seus sistemas de segurança. Em circunstâncias normais,
a usina depende da energia
vinda de fora para manter os
sistemas de resfriamento que
impedem que os reatores superaqueçam. Falhas no resfriamento poderiam levar à
fusão dos reatores e ao vazamento de radiação.
Um funcionário da agência
nuclear da Rússia confirmou
o desligamento da usina. A
operação ocorreu poucos dias
após a divulgação do relatório
dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre as condições do local.
A missão da ONU que ins-

Príncipe William se diz honrado por
receber título de “Príncipe de Gales”
O príncipe William disse
estar honrado por ser o
novo “príncipe de Gales”
quando conversou com o
primeiro-ministro galês,
Mark Drakeford, neste domingo (11), disse o Palácio
de Kensington em comunicado. William recebeu o título, anteriormente mantido
por seu pai por mais de 50
anos, após a morte de sua
avó, a rainha Elizabeth II,
na semana passada.
“O príncipe reconheceu a
profunda afeição dele e da
princesa pelo País de Gales,
tendo feito sua primeira casa
de família em Anglesey, inclusive durante os primeiros meses da vida do príncipe George”, disse o comunicado.
“O príncipe e a princesa
passarão os próximos meses e
anos aprofundando seu relacionamento com as comunidades em todo o País de Gales.
Eles querem fazer sua parte
para apoiar as aspirações do
povo galês e destacar os desafios e oportunidades à frente
deles”, concluiu.
O rei Charles III chegou ao
Palácio de Buckingham na tarde deste domingo (11), depois
que grandes cidades do Reino
Unido realizaram proclamações públicas anunciando sua
ascensão ao trono britânico.
Os fãs reais acenaram com

pecionou a usina nuclear de
Zaporíjia alertou para ameaças à segurança que poderiam resultar em vazamentos
de radiação, após relatarem
"danos extensivos" em algumas estruturas.

Situação preocupante
em Zaporíjia

Antes do anúncio do desligamento da usina, os presidentes da Ucrânia e da França,
Volodimir Zelenski e Emmanuel Macron, insistiram na
necessidade de garantir a segurança de Zaporíjia, alertando para a "situação muito
preocupante" vivida no local.
De acordo com o Palácio
Eliseu, em conversa telefônica, os dois presidentes reiteraram o apoio ao trabalho da
AIEA, que na sexta-feira tinha

alertado para a "situação insustentável" na usina devido
ao corte no fornecimento de
energia elétrica.
Zelenski e Macron exigiram a retirada das tropas
russas da região para garantir
a segurança em Zaporíjia. "A
nossa posição é que a única
maneira de proteger a Europa de um desastre nuclear é
desmilitarizar a região da
usina", afirmou o presidente
ucraniano.
Na quarta-feira, o governo
ucraniano pediu aos moradores das áreas ocupadas pela
Rússia próximo à usina para
deixarem o local para garantir sua segurança. Moscou e
Kiev se acusam mutuamente
de bombardear a usina nuclear e arriscar um desastre
nuclear. (ABr)

Pentágono homenageia
os 21 anos dos ataques
de 11 de setembro
O Pentágono fez neste
domingo (11) uma homenagem para lembrar
o 21º aniversário dos ataques de 11 de setembro
de 2001, que mataram
quase 3.000 pessoas
quando aviões sequestrados se chocaram no
World Trade Center, no
Pentágono e em um campo na Pensilvânia.
A bandeira dos Estados
Unidos foi estendida na

fachada do prédio, enquanto um policial do Pentágono cantava o hino nacional sob uma chuva torrencial e gaitas de foles
tocavam ‘Amazing Grace’.
O presidente dos EUA,
Joe Biden, e o secretário
de Defesa dos EUA, Lloyd
Austin, participaram de
uma cerimônia de colocação de coroas e observância no Pentágono neste domingo.

Príncipe William observa homenagens feitas para rainha Elizabeth II
bandeiras do Reino Unido
para cumprimentar o rei, que
retornou à famosa residência
de Londres por volta das 13h,
horário local, 9h, no horário
de Brasília.
Ele deve realizar reuniões
no Palácio de Buckingham com
líderes religiosos e da Commonwealth, de acordo com um
comunicado do palácio.
O rei deve receber o secretário-geral da Commonwealth e o reitor de Windsor,
disse o Palácio de Buckingham. Ele também participará
de uma recepção com altos
comissários do reino.
Hoje cedo, proclamações
públicas ao rei Carlos III ocor-

reram nas cidades de Edimburgo, na Escócia, Belfast, na
Irlanda do Norte e Cardiff, no
País de Gales.
As proclamações públicas
são cerimônias tradicionais
que anunciam a ascensão do
novo monarca.
Charles foi formalmente
confirmado como o novo rei
do Reino Unido durante uma
cerimônia no Palácio de St. James no sábado.
No sábado, Charles prometeu o resto de sua vida à monarquia depois que ele foi formalmente confirmado como
o novo rei do Reino Unido durante uma cerimônia no Palácio de St. James.

A bandeira dos Estados Unidos foi estendida no Pentágono

EXPRESSA
O ministro alemão da Agricultura, Cem Özdemir,
confirmou neste domingo (11/9) os planos do governo da Alemanha para proibir no país a exportação de agrotóxicos nocivos à saúde que foram
banidos na União Europeia (UE). A proibição deve
entrar em vigor já no próximo ano e deve atingir
produtos importados pelo Brasil.
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A cidade maravilhosa
nada óbvia

Apesar do Parque Bondinho Pão de Açúcar ter batido recorde de visitações, o Rio de Janeiro possui
pontos turísticos que fogem do circuito tradicional

Lanna Oliveira
Um dos destinos mais amado pelos goianos bate recorde histórico de
visitantes no período pós-pandemia. O Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio
de Janeiro, alcançou a marca de mais de 7 mil pessoas visitando a atração no
último dia 3. Apesar do ponto turístico ser um dos mais procurados, hoje capital
carioca oferece uma extensa programação para quem quer curtir a cidade. Seja
você amante da natureza, ou aquele que gosta do agito da cidade grande até os
mais tradicionais, que valorizam um bom dia de praia, RJ é o seu lugar.
A cidade maravilhosa continua linda e esperando por você. Sempre
listada como o destino mais procurado pelos brasileiros, o Rio de Janeiro é
conhecido por proporcionar experiências. Sendo as mais famosas a visita ao
Cristo Redentor, Escadaria Selarón, Arcos da Lapa, Parque Lage, entre outras.
Mas um ponto turístico tradicional que ganhou destaque esse mês, quebrando
recordes, foi o Bondinho Pão de Açúcar. O sucesso de bilheteria recebeu
7.717 visitantes no dia 3 deste mês, na edição do ‘Música Lá em Cima’, em
parceria com a Universal Music.
“A nossa motivação diária é oferecer sempre a todos que visitam o Parque
Bondinho uma experiência cada vez mais incrível e inesquecível como essa
parceria com a Universal. Esses números pós-pandemia nos permitem preencher
mais uma página da nossa história com a retomada do turismo
na cidade, que, neste momento, respira música durante o
retorno do maior festival de música do mundo”, destaca
Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar.
Em seus quase 110 anos de história e funcionamento, o
Parque Bondinho Pão de Açúcar já recebeu aproximadamente
50 milhões de visitantes e é o teleférico mais antigo em funcionamento do mundo. Situado em uma importante área de
conservação ambiental e entre duas montanhas cobertas pela
Mata Atlântica, a atração conta com um trecho inicial que liga
a Praia Vermelha ao Morro da Urca, numa extensão de 528
metros, a 227 metros de altura. Outros 750 metros separam o
Morro da Urca do Pão de Açúcar, sendo o ponto mais alto.

A biblioteca Real Gabinete Português da Leitura é um dos edifícios
mais suntuosos da capital fluminense

Um novo momento

Apesar do sucesso dos pontos turísticos tradicionais do
Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa tem mais a oferecer. Há
quem diga que o destino é o mais completo, já que contempla
atividades para todos os tipos de turistas. Além dos cartões
postais, a biblioteca Real Gabinete Português da Leitura estampa os locais nada óbvios para se conhecer no destino. A
estrutura metálica interna, a imponente claraboia, o belíssimo
candelabro e as infindáveis estantes de livros fazem deste
um dos edifícios mais suntuosos da capital fluminense.
Já o Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, popularmente
conhecido como Feira de São Cristóvão, é um espaço dedicado a promover a
cultura e o comércio de produtos nordestinos, nomeado em homenagem ao
compositor e cantor popular pernambucano, conhecido como o Rei do Baião.
Circulando pelo local você encontra mais de 700 estandes de produtos típicos e
35 restaurantes com as melhores iguarias regionais. Dois grandes palcos recebem
repentistas, grupos de forró que trazem ao Rio os sons típicos dessa região.
Para os mais baladeiros, uma ótima opção é o Bar da Laje. Ele traz uma vista
absolutamente espetacular do Rio de Janeiro e está localizado no Morro do
Vidigal. Como o nome sugere, o estabelecimento tem uma laje que permite ao
visitante admirar a paisagem de um ponto privilegiado enquanto come, bebe e
ouve música. Se o seu negócio é samba e feijoada, não deixe de visitar o bar aos
sábados. No geral, ele é uma ótima pedida para quem quer sair do circuito tradicional de bares da cidade e ainda conhecer um típico morro carioca.
E por fim, para se aventurar nas belezas da Floresta Atlântica, na região
do Realengo, dentro do Parque Estadual Pedra Branca, está o Núcleo
Piraquara. A área protegida conta com três piscinas naturais, cachoeiras e
praias virgens. Vale a pena guardar um pouquinho das energias para pegar
a trilha até a Pedra do Ponto, de onde se avista boa parte dos arredores. A infraestrutura da área de lazer possui deck, parque infantil, sanitários públicos.
O parque conta ainda com vários outros atrativos, como o Núcleo Camorim
e o Maciço da Pedra Branca. (Especial para O Hoje)

A Feira de São Cristóvão foi nomeada em homenagem ao
pernambucano conhecido como o Rei do Baião

O Bar da Laje, localizado no Morro do Vidigal, traz uma vista
espetacular do Rio de Janeiro
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Uma vida bem-sucedida
Como ser um milionário é novo tema de
Alberto Junior , especialista em vendas com
uma trajetória de mais de 29 anos no segmento

Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no YouTube

‘Papo Xadrez’
recebe o trader
Hermann Greb
Em sua 30ª edição, o podcast traz
uma conversa sobre investimentos
online e criptomoedas
Guilherme de Andrade
A 30° edição do ‘Papo
Xadrez’ ocorre com o especialista em day-trade Hermann Greb. Nossa transmissão de hoje (12), descomplica o funcionamento
do tão movimentado mercado financeiro, e vamos
falar também sobre os investimentos virtuais que
têm estado em voga nos últimos anos. Com duas décadas de carreira e mais de
6 mil alunos, Hermann é
nosso próximo convidado:
o episódio vai ao ar às 19h
pelo canal do YouTube
‘Papo Xadrez’. Durante a
transmissão, vamos disponibilizar acesso exclusivo
aos cursos do trader.
Hermann começou sua
vida profissional como engenheiro civil. Entre estágios
no Brasil e no exterior, ele
acabou entrando em contato
com o mundo financeiro e
com o universo do trading.
Ao retornar ao Brasil, depois
de seu estágio no Oriente
Médio, ele fez seus investimentos iniciais e com eles
veio seu primeiro revés. Ainda mais motivado a seguir
nesse mercado, Hermann
foi para os Estados Unidos
buscando se aprimorar.
Hoje, o especialista em
day-trade acumula mais de
6 mil alunos, trabalhos com
bancos europeus, centenas
de clientes com mais de 1
milhão, além de conseguir
o prêmio de melhor trader
deste ano pelo ‘Gênios da

Atualidade’ da TV Caras.
Com uma carreira já consolidada, Hermann alterna
entre a compra e venda de
ativos de câmbio na Bovespa e os cursos de criptomoedas e day-trading.

Nos últimos episódios

O podcast alcança a marca dos trinta episódios hoje
(12), mas até aqui já aconteceram outros 29 encontros
com figuras marcantes e
reconhecidas nos respectivos campos profissionais.
Do encontro com a estilista
e influenciadora Juliana
Santos, passando pelo batepapo com o berranteiro Zé
Capeta, até chegarmos ao
episódio com o tatuador
Jander Rodrigues: versatilidade e qualidade são os
guias das conversas no
‘Papo Xadrez’.
No último encontro, o
apresentador Felipe Cardoso recebeu o produtor musical Rodrigo Borges. O currículo do empresário é de
impressionar: ele é um dos
fundadores da Playground
Music Festival, produtor da
Abstract, do Puxadinho, do
Secret Garden Lounge, além
de trazer nomes internacionais como Fatboy Slim e
David Gueta para Goiânia.
Falando sobre o mercado
da música que se desenvolve na capital goiana ele diz:
“a gente virou uma referência mundial de produção
de música através da música eletrônica”. (Especial
para O Hoje)

Quebrar a crença de que
ser um inútil é incompatível
com o sucesso é o objetivo
de Alberto Junior, o especialista em vendas com uma
trajetória de mais de 29
anos no segmento, em seu
novo livro 'Como ser um
Inútil Competente e Relevante e se tornar Milionário'. O lançamento da obra
aconteceu no final de agosto
em Porto Alegre.
“A maioria das pessoas
acredita que é impossível
ser inútil e se tornar um
milionário. Por inútil, entendem que se trata apenas
de alguém que não serve
para nada. Mas os leitores
vão descobrir que ser um
Inútil Competente e Relevante é algo muito positivo;
aliás, é revolucionário”, explica Alberto Junior.
Esta é a quinta obra de
um dos maiores executivos
de vendas do país que escreveu 'A Lógica' (traduzido
ao inglês), 'Vendedor Cougati', 'GOOO UP' e 'The Big
Players'. "Busco, com este
novo livro, compartilhar minha experiência e visão de
sucesso que me possibilitou
obter excelentes resultados.
Vou revelar alguns dos conceitos, pensamentos e práticas que considero fundamentais para construir uma
vida de inútil bem-sucedido”, finaliza Alberto.

Sobre Alberto Junior

Alberto Júnior começou a
vender seguros de vida ainda

na adolescência, em Porto
Alegre (RS), e desde então já
acumula mais de 28 anos de
experiência no segmento.
Acredita no compartilhamento de conhecimento, por isso
escreveu três livros sobre a
temática: 'A Lógica' (traduzido
ao inglês), 'Vendedor Cougati'
e 'GOOO Up', que somam

mais de 40 mil exemplares
vendidos no Brasil e no mundo. Já ajudou na formação
de mais de 15 mil profissionais, dirigiu pelo menos 700
vendedores e realizou mais
de 8 mil visitas porta a porta.
Atualmente, é CEO da holding
Grupo Life Brasil. (Especial
para O Hoje)

Alberto Júnior acredita no compartilhamento de conhecimento pela literatura

RESUMO DE noVELaS
t
Chamas da Vida
Lipe diz que está sangrando muito. Tadeu diz para Beatriz que achou a atitude de
Manu estranha. Beatriz diz
que Manu estava nervosa no
jantar. Tadeu pede para Beatriz ficar de olho em Manu.
Beatriz diz que aceita. Lipe
chora e diz para Fausto que
Lincon lhe deu uma facada.
Fausto chama uma ambulância para levar Lipe e Lincon
para o hospital. Lourdes avisa
Roberto que Raissa viajou.
ivonete diz para Darlene que
quer ver o cofre de Vilma.
Mercedes pede para ivonete
não envenenar a comida dela.

Mar do Sertão
o coronel Tertúlio reage
ao saber da volta de zé Paulino. zé Paulino se apresenta a
Timbó, que desmaia de emoção. candoca comenta com
Labibe e Lorena sua dificuldade em contar para Manduca
sobre zé Paulino. Maruan consegue fugir da delegacia, e
se encanta por Labibe. Tertulinho acerta com Mirinho a
morte de adamastor. Timbó
afirma a José que candoca
nunca deixou de amá-lo. José
contrata Timbó para trabalhar
com ele. Tertulinho procura
José. Tertulinho ameaça José
e exige que ele se afaste.

Cara e Coragem
alfredo convence Pat a deixar Gui com ele por um tempo. Joca faz intriga de alfredo
para olívia. Renan destrata
andréa Pratini na companhia
de dança. Ítalo decide revelar
a Pat e Moa um pouco sobre
sua vida pessoal e fala sobre
a empresa de segurança da
informação que possui. Jarbas
fotografa os extratos de Ítalo
sobre a mesa de Marcela. Danilo procura Jonathan para
saber da modificação da fórmula. andréa sente falta de
Moa. Pat não gosta de saber
que alfredo deixou Gui na
casa de Milton.

Poliana Moça
Poliana e éric estão namorando: suspenso da rádio da
escola após declaração à agora
namorada, éric vai à casa de
otto anunciar que está namorando sua filha. o pai pergunta
a Poliana se ela realmente gosta do rapaz ou se foi pressionada. João parabeniza o novo
casal, mas confessa a Marcelo
que ainda gosta de Poliana.
Kessya e Gleice assinam contrato na Luc4tech, mas pedem
a Luca mais uma chance para
Song. Marcelo aconselha que
João abra o jogo com Helena.
Song fica com inveja de vídeo
de Kessya.

Pantanal
Tenório escuta zuleica dizer a Renato que Marcelo não
é seu irmão. Tenório exige explicação de zuleica. Maria
Bruaca avisa a alcides que
depois do divórcio eles ficarão
juntos. alcides diz a Maria
Bruaca que deseja ver Tenório
morto. Muda insiste para Tibério matar Tenório. alcides
sonha com Trindade, dizendo
ao peão para não se esquecer
de seu pai. Tenório avisa a
Solano que ele foi pago para
executar o serviço. Filó não
se conforma com decisão de
Juma de parir com a ajuda do
Velho do Rio.
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AGENDA cuLTuRaL
t
Troca de figurinhas
o Buriti Shopping inaugurou um espaço para troca
de figurinhas esportivas. Localizado no Piso 1, próximo
a Praça de alimentação e em
frente a Kalunga, o local recebeu decoração especial e
móveis temáticos, que remetem a atmosfera dos gramados. o espaço tem o intuito
de promover a interação entre os torcedores, além de
facilitar a troca de figurinhas.
Faltando pouco mais de dois
meses para o início do evento
esportivo mais aguardado do
ano, o espaço ficará disponível até o dia 18 de dezembro.
Quando: até 18 de dezembro.
onde: av. Rio Verde, Qd
102/104 - Vila Sao Tomaz,
aparecida de Goiânia. Horário: De segunda a sábado,
das 10h às 22h e das 14h às
20h, aos domingos.
Carreira no esporte
o futebol está em pauta
no programa Sem censura
desta segunda-feira (12) com
a presença do comentarista
esportivo e ex-jogador de

Inscrições para participar do evento Gibirama abrem hoje (12)

arte em experiência sensorial
com acervo de arte na-

cional e internacional, a casa
Fitó está aberta ao público.
Espaço de arte expande conceito de loja de decoração
com acervo de artistas brasileiros e de outros países, e
propõe experiência sensorial
através do contato com a
arte. capitaneada pelos sócios Robson Mengatti, Wellington andrade, Karina de
Grammont e Eduardo Machado, a casa Fitó tem o compromisso, além da comercialização, de entregar histórias
genuinamente originais por
trás de cada peça. onde: avenida 136, nº 214, Setor Marista – Goiânia. Horário: de

inscrições para quadrinistas
De 6 a 9 de outubro a Vila
cultural cora coralina, em
Goiânia, recebe a Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos – Gibirama. Produzida
pela MMarte Produções, a
Gibirama contará com inúmeras atrações. as inscrições
para quadrinistas participarem do evento abrem nesta
segunda-feira (12) e devem
ser feitas pelo site www.gibirama.com. a entrada para o
público em geral será franca.
além da participação de quadrinistas de todo o país, o
evento contará também com
o Beco dos artistas, seminário
sobre HQs e mercado, sessões de autógrafos, mostra
de animação, desfile de cosplay, feira de gibis, ringue de
quadrinistas e uma exposição
com centenas de originais
de Júlio Shimamoto, grande
homenageado do evento.

A partir de hoje (12): Curta-metragem da
Cia Catavento estreia no SESC Nacional
Gabriela Lys

Poesias e memórias se
encontram com o circo no
curta-metragem ‘Atravessarse’, da Companhia Catavento, que terá dezenas de exibições gratuitas até o mês
de outubro. Livremente inspirado na vida e na obra de
Cora Coralina, o filme dirigido por Felipe Nicknig será
exibido em 20 escolas municipais de Goiânia, em todas as regiões da capital,
para estudantes da modalidade EJA (educação de jovens e adultos).
Esta circulação conta com
o apoio da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura. O filme
ainda terá exibições gratuitas no canal do SESC Brasil,
no YouTube, sendo parte da
Programação do Palco Giratório do SESC Nacional. Nesta segunda-feira (12), haverá

'Atravessar-se', trabalho da Cia Catavento, será
apresentado para estudantes da modalidade EJA
uma live de lançamento do
curta-metragem no Palco Giratório no canal do SESC Nacional, promovida pelo SESC
Goiás. As exibições serão
nesse mesmo canal às 20
horas dos dias 13, 14, 15, 20,
21 e 22 de setembro.

Já o projeto de circular o
filme em escolas municipais,
compartilha o diretor Felipe
Nicknig, nasceu da percepção da companhia Catavento
sobre as necessidades que
os estudantes do EJA apresentam com relação ao con-

tato com o patrimônio artístico, cultural produzido historicamente pelo povo goiano. “Um dos nossos objetivos
com este projeto é promover
a difusão artística cultural e
o acesso à produção cultural
goianiense àqueles que não
tiveram a oportunidade de
usufruir dos bens e valores
culturais ao longo da vida
por diversos motivos, sejam
eles financeiros, sociais, tecnológicos e até mesmo culturais”, afirma Nicknig.
O curta metragem Atravessar-se foi produzido em
2021 pela Companhia e é livremente inspirado na vida
e na obra de Cora Coralina.
O curta já foi selecionado
para festivais de cinema,
premiado nacionalmente em
2021 no primeiro edital Cultural da Quali.

CELEBRIDADES
em rumor de affair com
Jade Picon, Gabriel Medina
comenta beijos no Rock in
Rio: "Bem quietinho"
Gabriel Medina marcou
presença no Rock in Rio e em
meio a rumores de affair com
Jade Picon, o surfista respondeu se estava em busca de
romance no festival. "Estou
quietinho, bem quietinho! Estou curtindo os shows. o legal
é que eu tenho visto meus
amigos, fazia tempo que eu
não vinha para o Rio. Então
tem sido bem legal", declarou
o atleta em entrevista à
‘Quem’. na semana passada,
ele foi questionado sobre os
beijos que trocou com Jade
Picon em uma festa e demonstrou preocupação quanto aos flagras. "Tem que tomar
cuidado quando estiver beijando. Tem sempre alguém
filmando", brincou. ao ser
questionado sobre a presença
de sua ex, Yasmin Brunet, no
evento, Medina foi breve: "Já
foi, né? Mas é isso. Ex é ex".
(Laís Fernandes, Purepeople)
Crise no casamento de Jojo
Todynho? Cantora desabafa
sobre boatos de problemas
com o marido
Durante o Rock in Rio, Jojo
Todynho rebateu os rumores
de que sua relação de quase
1 ano com militar não esteja

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas
assume romance com cantor famoso
Viúvo de Paulo
Gustavo, Thales
Bretas confirmou
que está vivendo
um romance com
o cantor Silva. O
dermatologista esteve na penúltima
noite de shows do
Rock in Rio, neste sábado (10), e declarou que eles
estão juntos. "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas,
querendo saber. Deixa rolar", disse ao jornal ‘Extra’.
Segundo a publicação, os dois se aproximaram após
serem apresentados por amigos em comum. A relação
foi noticiada pelo jornal em abril deste ano e, na
ocasião, afirmou que amigos e familiares de Paulo
Gustavo faziam gosto da relação. Thales está viúvo
desde a morte de Paulo, em maio de 2021. Já Silva está
solteiro desde o fim do relacionamento com o estilista
Renan Mantovanelli. (Laís Fernandes, Purepeople)

boa. "Se eu tivesse em crise
de casamento, meu marido
não estaria aqui, né? Falar,
todo mundo fala. Eu acho que
tá todo mundo esperando
isso, mas olha, gente, desculpa. Esse momento não vai
chegar nem tão cedo", declarou ela ao colunista Lucas Pasin, do ‘uol’. os dois posaram
juntos ao chegar à cidade do
Rock, no Rio. Ela ainda revelou
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t
segunda à sexta-feira, das 9h
às 18h, e sábado, das 9h às
13h. Mais informações: (@casafito.goiania).

futebol Müller. no bate-papo
com a jornalista Marina Machado ele faz um balanço
da trajetória e relembra momentos chave da carreira. o
atual momento do futebol
brasileiro também é tema
da conversa. Márcio Gontijo,
jornalista da Band TV e Fernando camargo, jornalista
e locutor, também participam do programa como debatedores convidados. Quando: segunda-feira (12). onde:
TV Brasil. Horário: 21h30.

n

o que acha dos comentários
sobre seu casamento e sua
vida pessoal. "Eu não rendo
pra ninguém, não fico atrás
das pessoas pra pedir nada,
então elas se incomodam.
Quando elas vem me chamar
pra ir em podcast, me pedir
pra dar entrevista e eu digo
que não, aí se doem e inventam fake news", afirmou. (Laís
Fernandes, Purepeople)

ellen Jabour se pronuncia
após acusação de capacitismo pela Pequena Lô no
Rock in Rio
Ellen Jabour negou ter maltratado a influencer Pequena
Lô durante o Rock in Rio. a
apresentadora e modelo classificou de "grande equívoco"
a situação na qual se envolveu
com a psicóloga quando esta
questionou se podia estacionar sua moto perto da grade
da área ViP. Ellen afirmou que
seu interesse era apenas assistir aos shows e que sempre
respeitou todos. "acho que o
que ocorreu ali foi um grande
equívoco, talvez até devido a
música alta, acho que fui mal
interpretada", afirmou a apresentadora. "achei que ela não
tinha visto que eu estava junto
com o grupo do meu lado direito e falei: 'claro, com certeza! Mas se importa de estacionar do meu lado esquerdo?". ainda em seu instagram,
Ellen afirmou que não compreendeu o motivo da influencer querer parar sua moto
(usada em seus deslocamentos por ser cadeirante) de um
lado e não de outro, porém
que não discutiu e "abrimos
espaço aonde ela queria". "Foi
apenas isso. não aconteceu
absolutamente mais nada".
(Laís Fernandes, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia de muito trabalho. Você
pode receeber uma ajuda que
fará toda a diferença. o dia pode
trazer uma novidade, uma surpresa que te tira da zona de conforto. é importante cuidar bem
dos seus ganhos e evitar gastos.
Existem incertezas e dúvidas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Tome cuidado com excessos,
porque pode se um dia tenso e
ansioso, no qual você perde muita energia por estar sobrecarregado de trabalho ou com muita
preocupação. além disso, tome
cuidado com ações indiscriminadas, sem pensar direito.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com excesso
de diplomacia ou de dúvidas na
hora de realizar suas escolhas.
abandone o passado e tente ter
mais presença. Fora isso, o dia
pode ser tranquilo e não trazer
nada de novo. Tome cuidado
também com pessoas falsas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia potencializa o esclarecimento de fatos: ótimo dia para
encontrar soluções ou expor dificuldades para que, junto das
pessoas, haja consenso ou ajudas. a família ou questões domésticas ficam em foco. Seu dia
traz muitas intercorrências.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia exige empenho e dedicação, mas uma boa dose de
confiança também. Você pode
começar a se dedicar a algo
novo. Seu foco pode ser falho
hoje, então a mente fica caótica,
porém criativa. Pode ser um dia
de movimento e aventuras.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia tem finalizações positivas e comemoração. Tome cuidado com sobrecarga, falta de
atenção ou apegos. Pode ser
um dia produtivo, que traz ganhos. Sua dedicação passada
pode trazer reconhecimento. Dia
positivo para compra e venda.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia tem uma energia de
sorte e vitória para você, se você
mantiver uma atitude e a coragem de ir em frente com suas tarefas ou ideias. além disso, você
pode receber uma ótima notícia
hoje. além disso, pode sentir muita esperança de realizar algo.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Tome cuidado com a desatenção no dia de hoje. Pode ter muita
ansiedade e inquietação. não vale
a pena ficar insistindo, então tenha
calma. Preocupações serão apenas um peso desnecessário. Tome
cuidado com a pressa.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você pode ter um dia muito
produtivo devido a uma iniciativa. inclusive, pode receber convites ou novas oportunidades
de trabalho. além disso, pode
começar a colocar uma ideia em
prática e dar forma a algum projeto ou plano.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia tem produtividade e
energia criativa, mas é preciso
encerrar pendências. Tome cuidado com o autoritarismo e não
tente controlar tudo e todos. Vale
a pena não exagerar nas tarefas
para não ficar sem energia. a família é uma fonte de ajuda.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia traz agito, criatividade,
fofocas e ideias novas. é importante ser mais seletivo nas amizades. Mantenha o foco nas pessoas que te elevam e te motivam.
a comunicação está potencializada. use e abuse da sua capacidade de levar boas palavras
aos demais.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz a necessidade de
manter sua autoestima elevada.
Pode ser um dia mais lento,
cheio de pequenos obstáculos.
Tome cuidado com dúvidas que
te paralisam. Existe uma energia
positiva no ar, de segurança,
mesmo com as mudanças.
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Setembro roxo: alerta para os pais
Fibrose cística
doença que pode
ser descoberta
ainda com o teste
do pezinho, não
tem cura, mas
pode ser tratada
Elysia Cardoso
Cerca de 70 mil pessoas no
mundo vivem com fibrose cística, de acordo com a Cystic
Fibrosis Foundation. No Brasil,
são 5,7 mil diagnosticados em
tratamento no Registro Brasileiro de Fibrose Cística (Rebrafc) em 2019, último levantamento realizado pelo Grupo
Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística (GBEFC). O estudo Fibrose Cística: Um Retrato
Brasileiro, realizado pela Veja
Saúde e pela Unidos pela Vida,
organização dedicada a pacientes com a condição, e divulgado no ano passado, aponta que 40% do público com a
doença não foi diagnosticado
logo ao nascer, e 13% tiveram
que esperar pelo menos 10
anos pela confirmação.
A doença, também conhecida como Mucoviscidose ou
Doença do Beijo Salgado, é
genética e as manifestações
clínicas resultam da disfunção
de uma proteína denominada
cystic fibrosis transmembrane condutance regulator
(CFTR). Basicamente, o “defeito” genético presente faz
com que toda a secreção do
organismo seja mais espessa
que o normal, dificultando
sua eliminação.
A patologia, considerada
complexa e potencialmente letal, atinge os sistemas respira-

Gastroenterologista pediátrica destaca que a fibrose cística pode ser detectada no teste do pezinho
tório, digestivo, hepático e genitourinário. O Dia Nacional
de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística é em 5
de setembro, enquanto no dia
8 seguinte é o Dia Mundial da
Fibrose Cística. Por isso, setembro ganha a cor roxa para
alertar sobre a enfermidade.
A forma mais comum de
detectar a enfermidade é por
meio do teste do pezinho. Porém, alguns casos acabam passando despercebidos. Por isso,
a gastroenterologista pediátrica, Andyara Cecílio Brandão,
que atende no centro clínico
do Órion Complex, chama a
atenção para os sintomas da
doença. “Os pais devem estar
atentos, pois a criança pode
apresentar ganho de peso insuficiente, diarreia crônica
(mais de 60 dias ou recorrente), tosse crônica, pneumonias
de repetição no primeiro ano
de vida, sinusites recorrente,
suor muito salgado ou gordura

visível nas fezes como um brilho (esteatorreia)”, descreve.
A médica explica que há
muitas informações em relação ao que afeta o pulmão,
contudo, na área gastroenterológica a doença também tem
consequências. “Devido ao espessamento das secreções pancreáticas existe uma digestão
inadequada dos alimentos,
causando dificuldade no ganho
de peso. O espessamento da
bile impede a digestão adequada de gorduras, também
importantíssima para o ganho
de peso adequado, além de
causar uma diarreia gordurosa
recorrente (fezes que boiam
e brilham no vaso). E essa
mesma bile espessa pode lesar
a vesícula e a via biliar causando cálculos (litíase biliar)
e doença hepática progressiva”, detalha a médica.

Tratamento

Andyara Cecílio Brandão

explica que o tratamento deve
ser realizado por uma equipe
multidisciplinar especializada
em fibrose cística, composta
por pneumologista, gastroenterologista, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista. “Consiste
no uso de diversas medicações
para melhorar a digestão, minimizar lesão no fígado e via
biliar, broncodilatadores, mucolíticos, melhorar o muco da
via aérea, além de possíveis
antibióticos e por vezes corticoides. A fisioterapia respiratória é crucial para qualidade
de vida e redução das infecções. Já o suporte nutricional
impacta na sobrevida e progressão da doença”, salienta.
A especialista, que atende
na Bela Infância Clínica Pediátrica, no Órion Complex,
detalha que o tratamento é
caro, mas que a maioria das
medicações é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em unida-

des especializadas na dispensação de medicações de alto
custo, ou sob judiciarização.
A gastropediatra detalha que
a convivência com a fibrose
cística ao longo da vida varia
de acordo com a apresentação
da doença na pessoa. “Temos
desde pacientes com formas
leves e uma vida praticamente normal, a pacientes com
mutações mais graves e intercorrências mais frequentes
e de maior gravidade”.
Contudo, Andyara ressalta
que o mais importante é entender que o acompanhamento interdisciplinar envolvendo uma equipe treinada e especializada permitirá intervenções mais precisas e precoces, as quais impactarão
diretamente na evolução da
doença e na qualidade de
vida do paciente. Sobre o setembro roxo, ela destaca a
importância do diagnóstico
precoce. “Faça o teste do pezinho em seu bebê. E mesmo
com resultado normal, observe atentamente seu bebê,
mantendo o acompanhamento com o pediatra. Será essencial suspeitar precocemente de fibrose cística”, alerta.
A especialista busca ainda
tranquilizar os pais em relação à enfermidade. “Caso seu
filho ou filha tenha recebido
o diagnóstico recente de fibrose cística, procure um serviço com profissionais capacitados e especializados. Não
é o fim, mas apenas o início
de uma caminhada e sua família não está sozinha. Forme
uma rede de apoio fortalecida
a sua volta, leia sobre a doença em fontes confiáveis, unase a outras famílias que também compartilham desse caminho. É possível viver com
qualidade de vida com a doença”. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
eSTReiaS

16h50, 17h50, 20h, 21h.

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.

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. cineflix aparecida: 14h50.

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.

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.

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:

'Papai é Pop' é um filme dirigido por Caíto Ortiz com Lázaro Ramos e Paolla Oliveira

1h48min. Direção: caíto ortiz.
Elenco: Lázaro Ramos, Paolla
oliveira, Elisa Lucinda. Gênero:
comédia 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:

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
Goiânia: 14h25.
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.
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
Uma maneira da
empresa se tornar
mais atrativa para
estes profissionais
é oferecer mais
autonomia e,
até mesmo, a
possibilidade
de um ambiente
profissional
mais flexível

Geração Z prefere abandonar
emprego que o deixa infeliz
Uma pesquisa feita
pela ONU, aponta
que a geração Z representa 31,5% da
população
Lorenzo Barreto
A oposição entre gerações
rende discussões acaloradas,
especialmente na internet, seja
pelas discordâncias entre pessoas de diferentes épocas, seja
pelo debate a respeito das diferenças em si, comportamentos e opiniões que são vistos
como características carregadas por um ou outro grupo. O
exemplo mais recente é o debate sobre millennials e a geração Z, duas gerações que
ainda dividem pontos em comum, mas que se distanciam
fortemente em outros.
Uma pesquisa feita pela
ONU, aponta que a geração Z
representa 31,5% da população, por isso, estar atento ao
que esses jovens profissionais
estão buscando no mercado
é essencial para repensar
prioridades ou, até mesmo, a
cultura da empresa. Continue
a leitura do nosso artigo.
De acordo com o levantamento da Workmonitor, 56%
dos profissionais da geração
Z afirmam que deixariam o
seu emprego se isso interferisse em suas vidas pessoais.
Portanto, a pesquisa também
apontou que 70% dos profissionais entrevistados estavam
abertos a novas oportunidades, 32% eram da geração Z.
Dessa maneira, os entrevistados afirmaram que estavam
confiantes em encontrar um
novo emprego facilmente
caso fossem demitidos ou saíssem da sua atual ocupação.
Ainda segundo o estudo,
a maioria dos jovens entrevistados não tem apego por
instituições ou cargos e desejam autonomia e variedade
de experiências. Além disso,
a maioria quer um trabalho
onde possa ter um propósito
na carreira, além de permitir
uma flexibilidade e harmonia
com seu estilo de vida.

Diferente das gerações anteriores, que valorizavam salário e estabilidade profissional, os jovens da geração Z,
priorizam a saúde mental,
boas experiências e flexibilidade no trabalho.

Estratégias

Uma maneira da empresa
se tornar mais atrativa para
estes profissionais é oferecer
mais autonomia e, até mesmo,
a possibilidade de um ambiente profissional mais flexível. O estudo mostrou que
71% dos entrevistados afirmaram que a possibilidade
de trabalhar de qualquer lugar era importante para eles.
Entretanto, para atrair e
reter os profissionais dessa
geração, é necessário oferecer
benefícios atraentes, como
por exemplo, horários flexíveis. Outra forma de reter esses profissionais, é fornecendo
cursos, treinamentos e um
programa de feedback ativo.
Dessa forma, a geração se sentirá mais motivada e engajada
com o ambiente de trabalho.

Desemprego

A geração Z no Brasil está

mais alinhada com a média
no resto do mundo. O estudo
mostra que 40% dos brasileiros e 40% dos entrevistados
globais se sentem financeiramente seguros, enquanto 39%
dos brasileiros e 41% das pessoas fora do Brasil acreditam
que poderão se aposentar.

O estudo ouviu 14.808 pessoas da geração Z e de 8.412
millennials (23.220 entrevistados no total), de 46 países.
No Brasil, foram ouvidas 801
pessoas, sendo 500 da geração
Z e 301 millennials.
Em oposição a essa geração,
Segundo a pesquisa “Gen Z

and Millennial Survey 2022”,
55% dos millennials brasileiros
se sentem financeiramente seguros, contra 46% da média
global. A geração também se
diz mais confiante de que será
possível se aposentar confortavelmente (53% Brasil/41%
global). (Especial para O Hoje)

