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“nenhum senador conseguiu ajudar
tanto Goiás como eu”, afirma Wilder
O candidato ao Senado por Goiás Wilder Morais (PL) foi o primeiro dos concorrentes
à Casa Alta do Congresso a participar da sabatina promovida pelo jornal O HOJE. No
bate-papo, Wilder frisou defender as mesmas pautas do presidente Jair Bolsonaro
(PL), a quem chamou de “maior líder político do mundo”. “Nosso presidente hoje é o
maior líder político do mundo, nenhum político de qualquer canto do País consegue
hoje ter tanta convivência com tantas pessoas igual Jair Messias Bolsonaro.” Política 2

Partidos mais
votados devem
eleger apenas
dois deputados

Caso 2022 repita o quociente eleitoral de 2018, uma cadeira na
Câmara “custará” 178,3 mil votos.
Ao todo, a Casa do Congresso tem
17 vagas aos deputados goianos.
Cientista político diz que dificilmente algum partido conseguirá
chegar a três cadeiras. Política 5

Água do Meia
Ponte chega a
nível crítico 2
Com mais de 120 dias sem chuva,
o Rio Meia Ponte entrou no nível
crítico 2 nesta semana. O rio é
responsável pelo abastecimento
de Goiânia e da Região Metropolitana. Com a nova queda, o setor
produtivo será obrigado a reduzir
a captação em 25%. Cidades 10

Marco oliveira

Diversidade de gerações
pode aumentar
produtividade
Opinião 3

João Sobreira

Mercado gamer x
marcas: o que saber
sobre esse cenário
Opinião 3

Cresce ensino a
distância, mas
presencial tem
melhores notas

O perfil dos alunos da rede superior de ensino mudou desde o início
da pandemia. 52% dos estudantes têm optado pele ensino a distância. Em 2019, havia 1,5 milhão de ingressantes nessa modalidade,
número que saltou para 2 milhões em 2020, com um crescimento
de 26%. Por outro lado, a quantidade de pessoas que ingressam na
educação presencial recuou quase 14% no mesmo período. Os dados
foram divulgados pelo Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Cidades 11

Renda familiar
recua 3% e pode
frear serviços
O impacto da inflação sobre a
renda das famílias, mesmo com
redução temporária dos indicadores inflacionários a partir de
julho, com medidas de redução
de impostos sobre combustíveis,
energia e transportes, tende
frear o avanço dos serviços nos
próximos meses. Econômica 4

Justiça impede
candidatura de
George Morais

Goiânia começa hoje a aplicar testes da varíola dos macacos

Goiás tem 345 casos confirmados da doença, de acordo com a SES-GO. O aumento foi de 694,73% em um mês.
As cidades com mais infectados são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás e Anápolis. Cidades 9

Mercado e
investimentos
online em pauta

O ex-prefeito de Trindade George
Morais teve a candidatura a deputado estadual indeferida pelo
TRE-GO. A Justiça Eleitoral verificou que Morais teve os direitos
políticos suspensos de 2019 até
maio e também houve a suspensão da filiação, menos de seis
meses antes da eleição. Política 6

Isabella Souza

O ‘Papo Xadrez’ recebeu o professor e especialista em Day-Trade
Hermann Greb. O profissional
ajudou a desmistificar mitos sobre
o mercado financeiro e orientou
aqueles que querem desbravar o
mundo dos investimentos online.
O segredo para o sucesso nesse
mercado? “É simplesmente comprar? Não! É comprar na hora
certa”, diz Hermann. Essência 13
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Xadrez: Ira do deus da política
ceifa o sonho de João Campos
na busca de vaga no Senado
Política 2

Esplanada: Gastos do Governo
Federal com ensino médio no Centro-Oeste caem drasticamente

Política 6

Livraria: Superior Tribunal de
Justiça considera legítima apreensão de passaporte de devedor

Cidades 10
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Ira do deus da política ceifa
o sonho de João Campos
Candidato ao Senado Wilder Morais em conversa com
o presidente executivo do grupo O HOJE, José Allaesse

Wilder Morais
visita O HOJE
e diz que Vitor
Hugo será eleito
Na terça-feira (13), o candidato ao Senado pelo PL de Goiás,
Wilder Morais, participou de sabatina no grupo O HOJE – jornal
impresso, canal de streaming O HOJE News e portal de notícias
www.ohoje.com. No final de sua participação, conversou alguns
minutos com o presidente executivo do grupo de mídia O HOJE,
José Allaesse sobre a campanha eleitoral do candidato ao Governo
de Goiás, Vitor Hugo (PL) e a dele rumo ao Senado. “Nós somos
os candidatos do presidente Jair Bolsonaro em Goiás e acreditamos
que ele será eleito no primeiro turno”, disse.
Na visão do candidato a senador, “Bolsonaro é o maior
líder político que o País já teve e do mundo”. Para ele,
“nenhuma liderança política consegue ter tanta interação
com milhões de pessoas igual a ele”. “Eu estive no 7 de
setembro e testemunhei aquele mar de gente na Esplanada
dos Ministérios ocupada por milhares de patriotas. Quem no
Brasil consegue arrebanhar tanta gente?” Wilder vai além e
diz garantir que ele e Vitor Hugo serão eleitos. “O apoio do
presidente mostra que vamos ganhar a eleição.”
Na conversa com o candidato “do presidente Bolsonaro”,
Allaesse aproveitou para discorrer sobre a expansão do
grupo O Hoje e da conquista de novas audiências, principalmente nas plataformas digitais quanto leitores do
jornal impresso. “O Hoje circula em todo o Estado por
meio de plataformas digitais em formato PDF, sem custo
nenhum e no streaming, nossa programação recebe as
personalidades mais destacadas em Goiás e no País.” (Wilson Silvestre, especial para O Hoje)

A conquista do poder é precedida de simbolismos
carregados de narrativas que arrastam multidões
ou podem – dependendo das alianças – ser meramente uma tentativa frustrada de um sonho. O candidato ao Senado João Campos (Republicanos) deve
ter refletido sobre esta realidade ao ver seu sonho
frustrado ao assistir, dia a dia, o derretimento de
sua candidatura. O golpe de misericórdia veio com
o anúncio de que sua principal estrutura partidária,
a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), bandeou
para o adversário Alexandre Baldy (Progressistas).
Ao saber da notícia, João Campos deve ter se lembrado, como bom evangélico, do Livro de Provérbios
27:10, que diz: “Não abandone o seu amigo/nem o
amigo de seu pai;/quando for atingido pela adversidade/não vá para a casa de seu irmão;/melhor é o
vizinho próximo/do que o irmão distante”. Se ele tivesse lido esta advertência bíblica antes de provocar
o ‘racha’ no Republicanos, teria uma reeleição a deputado federal relativamente segura, ficaria bem
com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e continuaria
no protagonismo nacional dentro da Câmara Federal,
saia vencedor Lula ou Bolsonaro. Agora, só resta
tocar em frente e dobrar os joelhos para que Gustavo
Mendanha (Patriota) chegue no segundo turno.

xadrez@ohoje.com.br

Agenda Mendanha

Gustavo Mendanha (Patriota) participa de sabatina na Federação das
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg),
nesta quarta-feira (14), depois segue
para Formosa, no Entorno de Brasília,
onde participa de carreatas, reunião
com entidade do agronegócio e evento
com lideranças locais.

Na pauta, o RRF

Na Fieg, Mendanha vai responder
os questionamentos dos industrialistas e explicar porque é crítico da Lei
do Regime de Recuperação Fiscal
(RRF). “Ao aderir a este regime, o governador Ronaldo Caiado (UB) arrolou uma dívida com altos juros e sem
fazer investimentos com os R$ 8 bilhões que estão em caixa.”

Votos de Luziânia

Três candidatos a deputados estaduais disputam os 125.775 votos
dos eleitores de Luziânia: deputado
Wilde Cambão (PSD), que disputa a
reeleição, o ex-prefeito de do município, Cristóvão Tormin (Patriota), e
o ex-vereador Eliel Júnior (PRTB),
apoiado pelo prefeito Diego Sorgatto
(UB). A expectativa é que a disputa
entre Cristóvão e Cambão favoreça
Eliel, já que os dois ex-aliados tendem
a disputar o mesmo eleitor. Cambão
obteve em 2018 mais de 20 mil votos
em Luziânia, mas agora, com Cristóvão disputando o mesmo cargo, pode
receber só uns 10 mil.

Zeli Valparaíso
Cruz é Marconi

O vídeo que circula nas redes sociais em que o
prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), diz
que sempre teve uma boa relação com Marconi Perillo
(PSDB), deve ter doido muito em João Campos. Para Rogério, Marconi “foi um parceiro sempre do nosso grupo
em todas as horas”. Recordou que à época em que,
“como vereador, todas as vezes que eu necessitei chegar
até o governador, ele sempre nos atendeu”, disse.

A vice-prefeita de Valparaíso e
candidata a deputada estadual, Zeli
Fritsche (PRTB), está confiante na
conquista de uma cadeira na Alego.
De acordo com seu principal apoiador, prefeito Pábio Mossoró (MDB),
ela terá entre 14 a 15 mil votos na cidade. Em tempo: a candidata a deputada federal Lêda Borges (PSDB)
não lançou candidato e isto pode favorecer Zeli. (Especial para O Hoje)

“Nenhum senador conseguiu
ajudar tanto Goiás como eu”
Erus Jhenner

Eleições2022

Candidato ao Senado Wilder Morais
foi o primeiro a participar de batepapo com jornalistas do O HOJE
Felipe Cardoso e
Ícaro Gonçalves
O candidato ao Senado por
Goiás Wilder Morais (PL) foi o
primeiro dos candidatos à Casa
Alta a participar da sabatina
promovida pelo jornal O HOJE.
Encabeçada pelos jornalistas
Felipe Cardoso, Francisco Costa
e Wilson Silvestre, a entrevista
teve duração de 1 hora. Na
ocasião, Wilder foi questionado
sobre sua trajetória e campanha rumo a um novo mandato
no Congresso. Ele também esclareceu as dúvidas relacionadas às antigas alianças e, claro,
sobre a importância de concorrer como indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL).
No bate-papo, Wilder frisou
defender as mesmas pautas
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), a quem chamou, inclusive, de “maior líder político do
mundo”. “Nosso presidente
hoje é o maior líder político
do mundo, nenhum político
de qualquer canto do País consegue hoje ter tanta convivência com tantas pessoas igual
Jair Messias Bolsonaro. Para
se ter ideia disso veja o 7 de

setembro, quantos milhões de
pessoas do Brasil foram e aproveitaram a data festiva para
comemorar nossa Independência e cumprimentar nosso presidente”, afirmou Wilder.
Questionado sobre suas
bandeiras e sobre sua rivalidade com o também ex-senador por Goiás Marconi Perillo
(PSDB), preferiu chamar atenção para o resultado alcançado
quando disputou as eleições
de 2018 onde obteve mais de
800 mil votos. “Quanto ao fato
de ter outros concorrentes, na
eleição passada, infelizmente
eu não cheguei lá, mas tive
uma quantidade expressiva
de votos. Naquela época eu
também não fazia muita questão de dizer o que eu fiz. Modéstia à parte, nenhum senador da história conseguiu ajudar tanto Goiás como eu fiz
nos meus 6 anos e meio como
senador da República”, declarou o candidato.

Ex-aliados

Questionado sobre seu seu
relacionamento com os candidatos ao Governo estadual,
Gustavo Mendanha (Patriota)

Na ocasião, Wilder foi questionado sobre sua trajetória e campanha para novo mandato no Senado
e Ronaldo Caiado (UB), adversários de sua chapa. Wilder se esquivou dos conflitos
e preferiu destacar os feitos
em seu mandato anterior. Ao
falar, por exemplo, sobre a
destinação de verbas a Aparecida de Goiânia, o candidato mencionou a estruturação do Hospital Municipal de
Aparecida
de
Goiânia
(HMAP), frequentemente usado por Mendanha como resultado de sua passagem pelo
Executivo do município.
“Eu fiz por Aparecida,
como eu fiz por todos os prefeitos. Na época quando eu
comecei ajudar, o prefeito era
o Maguito, só depois que assumiu o Gustavo. Eu estava

lá presente, mas não foi só
nessas obras não, eu coloquei
várias outras obras para Aparecida. Tem cidades que eu
preciso fazer um controle para
saber quanto de recurso eu
coloquei lá”, afirmou.
Wilder também foi questionado sobre a proximidade
que teve de Ronaldo Caiado
em um passado político não
muito distante e também sobre os motivos que o fizeram
aderir ao discurso de oposição
ao atual governador. “Primeiro, eu não sou político profissional. Eu sou empresário, que
foi convidado para estar na
política. Quando terminou
meu mandato de secretário
da Indústria e Comércio e de-

pois que fui candidato a vice
com Vanderlan, eu encerrei
minha passagem política. Eu
tinha ido embora, estava há
dois anos fora da política”.
E continuou: “Foi quando
fui convidado para um novo
projeto, e o projeto partiu primeiro de nosso candidato ao
governo, Major Vitor Hugo e
logo em seguida pelo presidente da República, que me
perguntou se eu gostaria de
ser candidato ao Senado. Eu
aceitei de imediato. Eu tenho
uma admiração muito forte
pelo presidente, e eu faço parte
desse projeto. O presidente ajuda muito a gente, mas ajuda
muito a nossa história”, declarou. (Especial para O Hoje)
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Mercado gamer x marcas: o que
saber sobre esse cenário promissor
João Sobreira
Que o Brasil é uma das maiores potências
mundiais do mercado de games não é mais
novidade. Apenas na América Latina, a receita estimada de 2021 foi de R$ 1 bilhão e
um crescimento de 6% previsto para 2022,
segundo a consultoria Newzoo. E, com um
cenário tão atrativo (atualmente são 88 milhões de brasileiros que jogam algum tipo
de game), é natural que apresente um universo de possibilidades - o que tem brilhado
os olhos de empresas brasileiras e internacionais voltadas para os gamers.
Mas como impactar esse público de forma
estratégica e realmente eficaz? Com um cenário
extremamente promissor nos últimos anos tornou-se quase impossível não ficar no radar das marcas
que olham para o futuro e as tendências do momento. Porém, agora
com um setor repleto de oportunidades, é necessário que haja de fato
um entendimento sobre as ações,
campanhas, promoções e conexões
que engajem verdadeiramente - e
não apenas para entrar no “hype”.
Como por muitos anos o mercado gamer foi visto como algo
distante do dia a dia das pessoas
e feito para um público específico
e nichado (por muitas vezes estereotipado), o desafio agora é
que as marcas “corram contra o tempo” para
ver quem chega da melhor forma e surfe a
onda alta vinda dos últimos anos. Como gamer, criador de conteúdo e empreendedor
na área, sempre digo o quanto é importante
que as marcas se interessem de fato por conhecer a comunidade gamer e suas necessidades, pois, apesar de ser extremamente engajada, existe uma série de especificidades,
linguagem e desejos únicos.
São infinitas as possibilidades. Existem diversos
tipos de jogos atualmente - o que muda o público
e os perfis de consumo diretamente. É possível
comparar o mundo dos games com as Olimpíadas,
por exemplo, que é composta por vários esportes,
debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o esporte
eletrônico. Então tem jogo de estratégia, jogo de
tiro, jogo de luta, de infinitos gêneros, e cada gênero tem um público diferente também.
A boa notícia é que o Brasil hoje já está bem
mais maduro sobre o mercado gamer, bem mais
conceituado e com vários tipos de negócios
desde plataformas, de monetização de partidas
para jogadores não-profissionais, até agências,
times, organizações, publicadoras de jogos, in-

fluenciadores etc. E algumas grandes marcas já
vêm investindo e ativando campanhas próprias,
furando a bolha e colhendo excelentes frutos
advindos dessa comunidade. O uso dos celulares,
desktops e consoles como “plataforma” de jogos
também impulsionou essa alta demanda, além
do interesse crescente por conteúdos, influenciadores da área, tecnologia e lançamentos.
Algumas dicas para as marcas que visam impactar este público são: criar conteúdos próprios
ou por meio de influenciadores e parceiros que
entendem do segmento, promover discussões e
ativações que de fato sejam genuínas, levando
sempre em consideração que está lidando com
um público antenado, extremamente engajado
e que envolve paixão e emoção - contando também com a gamificação, que deve
ser encarada como um “benefício”
e interação complementar e que
agrega valor, e não como algo que
está atrapalhando o usuário ou reduzindo a experiência no jogo.
É importante conhecer o “gamer”
e as pessoas que jogam, mas também é primordial entender o jogo
em si, o que faz toda a diferença.
Saber como funciona e a sua própria
segmentação, garantindo que esteja
alinhada com preferências e temas
abordados dentro do jogo e a própria jogabilidade em si. Investir em
pesquisas e levantamentos frequentes sobre atualizações e mudanças
dos jogos pode alavancar ainda mais o impacto
e assertividade, visto que estamos falando de
um setor ágil e de constantes mudanças.
Além disso, conectar o universo dos games
com elementos que fazem parte dos interesses
dos usuários também é um caminho bastante
estratégico. Tecnologia e universo digital, filmes
e séries, cultura pop e música são alguns dos
segmentos que costumam funcionar bem. Introduzir “produtos” que são funcionais para o “momento em que se está jogando”, por exemplo, é
uma ideia de como fazer na prática, como por
exemplo um energético ou bebida que dá energia
durante a partida. Por
fim, e mais do que nunca: pensar em ações e
parcerias envolvendo
os games é olhar para
esse universo como
uma oportunidade de
promover experiências
únicas e genuínas e não
João Sobreira é especialiscomo uma ativação e
ta em mercado gamer,
CEO e cofundador de plabusca por mídia apenas
taforma para gamers
pela visibilidade em si.

O Brasil é
uma das
maiores
potências do
mercado de
games

Diversidade de gerações pode
aumentar a produtividade empresarial
Marco Oliveira
Para promover um ambiente de trabalho
que possibilite a troca de experiências e a pluralidade em perspectivas e visões, existe algo
que é essencial: a diversidade nas equipes. Apesar deste ser um tema bastante
discutido, precisamos ir além de
questões como raça, gênero e crença. Quando falamos da valorização
de diferenças, também devemos
incluir a questão da faixa etária
desses colaboradores. E, aqui, falo
sobre dar um cargo para aquele
profissional que possui mais de
50 anos e, ao mesmo tempo, confiar na expertise do mais jovem,
com menos de 30.
Trago este assunto para o debate porque tenho visto que, além
de existir um tabu sobre essa
questão de “idade certa para tal
cargo”, há um preconceito sobre
ambos os perfis, principalmente
quando falamos de posições de lideranças.
Como exemplo, o executivo mais velho, aquele
que está há anos na presidência da empresa,
em muitos casos, acaba sendo “taxado” de antiquado, desatualizado diante das mudanças
tecnológicas. Já o mais jovem, que pode ser
visto como o CEO da startup, é chamado de
inexperiente, irresponsável por se arriscar demais e sem conhecimento dos negócios.
Acredito que é importante refletirmos sobre
a necessidade de pararmos de rotular profissionais, independentemente da idade. Não importa
quantos anos tenha, o que interessa é o que ele
pode entregar, se é bom naquilo que faz.

A importância da diversidade no ambiente
corporativo é comprovada em estudos. Segundo
dados publicados na Harvard Business Review,
aproximadamente, 76% dos colaboradores de
empresas que se preocupam com a diversidade
reconhecem que têm espaço para expor ideias e
inovar. A mesma pesquisa revela
que o engajamento nesses ambientes é 17% mais alto. No Brasil, somente 5% das companhias incluem
esse tema em suas estratégias de
gestão -- o que comprova a urgência
em acabar com os rótulos.
Se você, que é empresário, tem
alguém na liderança da sua companhia cheio de preconceitos e
que estrutura uma equipe com a
“mesma cara”, está deixando de
aproveitar o potencial de muita
gente, não valorizando a diversidade para potencializar resultados. É necessário ser um profissional que, em qualquer posição,
tenha maturidade e responsabilidade para liderar pessoas.
Diversidade é produtividade. Afirmo isso
porque acredito que
todas as pessoas, em
qualquer nível, devem
e conseguem desenvolver novas habilidades.
É preciso mesclar perfis, dos mais velhos aos
mais jovens, para construir times multifunMarco Oliveira é sócio-funcionais. O mundo cordador de empresa especializada em consultoria
porativo não tem limie soluções corporativas
te de idade.

Existe um
tabu sobre
essa questão
da “idade
certa para
tal cargo”
em debate
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Por isso, se você conhecer
alguém que já tentou ou pensa em cometer, ajude
esta pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por
conta da pandemia. Desde pequena, por influência
de minha mãe, gostei de confeitaria. Para mim é
indescritível o cheirinho de bolo assando e café
da tarde. Foi então que decidi fazer bolo para
ajudar nas contas. Me senti bem mais calma e
confiante, porque era só eu e os ingredientes.
Minha família e amigos adoraram tanto, que acabaram me aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Essa região sempre
foi reconhecida como o
lugar mais carente e
abandonado pelos
políticos de Goiás. Desde o
primeiro dia que Ronaldo
chegou ao Governo, eu
tenho vindo aqui, nas
comunidades mais
distantes, porque sei o
quanto eles necessitam
de apoio e cuidado”
Gracinha Caiado, primeira-dama do
Estado de Goiás, em evento de campanha em busca da reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB) no
Nordeste goiano na terça-feira (13).
Dezenove dias antes da votação no
primeiro turno das eleições em
Goiás, Gracinha comandou carreatas do grupo caiadista em Campos
Belos, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante.

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
o candidato ao Governo de Goiás Gustavo Mendanha (Patriota) tem investido
tempo e suor para conseguir aglutinar
votos na região do entorno do Distrito
Federal. capaz de definir o resultado das
eleições deste ano, o colégio eleitoral formado pelas 29 cidades da região integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e entorno (ride/DF) representa
mais da metade dos votos que existem na
capital goiana. “Será que ele vai ser reconhecido por lá?”, perguntou o leitor.
Bruno Silva

M

@ohoje
a previsão para os próximos dias ainda é
de muito calor em Goiás. a região oeste,
pode registrar 40° c e umidade do ar chegar aos 10%. Já na região Norte, os habitantes também devem sofrer com o calor,
podendo chegar a 39° c. “Deus tenha piedade!”, disse a leitora.
Raimunda Primo (@raimundaprimo)

N

@jornalohoje
o volume de serviços no estado de Goiás
cresceu 4,7% no mês de julho, a maior
alta registrada no mês entre todos os estados segundo a Diretoria de Pesquisas
do instituto brasileiro de Geografia e estatística (ibGe). “boa notícia para o estado”, afirmou o leitor.
Fernandinho (@Fernandinhost1)
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Renda das famílias recua quase 3%
e tende a frear avanço dos serviços
Capacidade total de processamento de oleaginosas cresceu 4,1%

Indústria de
óleos vegetais
chega a 66,7 mi
de toneladas
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove) divulgou os resultados da Pesquisa de
Capacidade Instalada das Indústrias de Óleos Vegetais
para 2022. O levantamento, realizado desde 1989, reúne
dados reportados pelas empresas do setor sobre sua capacidade de processamento de oleaginosas, bem como
de refino e envasamento de óleos vegetais por empresa.
Na comparação com o levantamento anterior, realizado em 2020, a capacidade total de processamento de
oleaginosas cresceu 4,1% e atingiu 66,7 milhões de
t/ano em 2022. Com relação à capacidade ativa, verificou-se uma elevação de 5,0%, com aumento da participação de plantas em atividade no total do processamento
de 88,0% em 2020 para 88,7% neste ano.

Grandes Plantas

A estratificação por tamanho de planta permitiu
concluir que houve um incremento na capacidade das
unidades de grande porte (acima de quatro mil toneladas
produzidas por dia), saltando de 5,5 milhões de t/ano
em 2020 para 8,7 milhões em 2022.

Recorte Regional

Analisando regionalmente, o resultado indicou aumento
da capacidade ativa de processamento em todas as regiões
do país com suas participações se mantendo relativamente
constantes. No âmbito estadual, destaca-se a capacidade
de plantas ativas no Mato Grosso, que saiu de 11,1 milhões
de t/ano em 2020 para 11,7 milhões em 2022. Outros destaques positivos ficam
por conta de Santa Catarina, que registrou
aumento de 44,8% da
Do ponto de vista
capacidade ativa instalada, atingindo 1,3
regional, o Centromilhão de t/ano em
Oeste registrou
2022, e Tocantins, que
obteve aumento de
capacidade ativa de
72,4% no período, com
reﬁno de 2,9 milhões
capacidade ativa de 1,6
milhão de t/ano.

Refino

de toneladas por
ano em 2022, com
aumento de 19%
sobre 2020

No segmento de refino, a capacidade instalada no Brasil cresceu 3,2%, sendo expressa em 8,0 milhões
de t/ano. Em termos
de plantas ativas, o
aumento foi de 2,8%, atingindo 6,8 milhões de t/ano.
Do ponto de vista regional, o Centro-Oeste registrou
capacidade ativa de refino de 2,9 milhões de t/ano em
2022, com aumento de 19% sobre 2020. Além disso, a
região Sul apresentou elevação de 3,0% na sua capacidade total, ficando em 1,8 milhões de t/ano.

Envase

Já a atividade de envase cresceu 5,4% neste ano.
Com relação a plantas ativas, o aumento foi de 4,7%, se
estabelecendo em 4,4 milhões de t/ano. Esta elevação
se deveu ao bom desempenho do Mato Grosso, que
apresentou incremento de 33,6% na sua capacidade
ativa de envase entre os dois anos. Outros destaques
positivos ficam por conta de São Paulo e Minas Gerais,
cujas capacidades de envase por plantas ativas aumentaram em 6,4% e 12,6%, respectivamente.

Investimentos

Por fim, chama atenção os investimentos na construção e expansão de novas unidades, movimento imprescindível para geração de renda e emprego. Entre
2020 e 2022, houve um investimento estimado de R$
2,5 bilhões nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com
usinas integradas com biodiesel.
Para o próximo ano, já está previsto R$ 1 bilhão em
expansão e construção de novas unidades, nas regiões
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse volume representa mais de 1,1 milhão de toneladas para a capacidade de 2023. Ainda assim, alguns fatores como o aumento
da mistura de biodiesel ao diesel comercial podem estimular mais investimentos na indústria. As informações
são da assessoria de imprensa. (Ag. Safras)

O impacto pernicioso da inflação sobre
a renda das famílias, a despeito de uma inflexão temporária dos indicadores inflacionários a partir do final de julho, quando
começaram a entrar em vigor as medidas
de redução de impostos sobre combustíveis,
energia e transportes, tenderá a impor um
freio ao avanço dos serviços nos próximos
meses. A equipe de analistas do Itaú BBA
considera como “provável” alguma tendência de desaceleração das atividades no
setor ao longo do segundo semestre, associando essa perspectiva “à diminuição da
renda disponível”, ao desaquecimento observado nos demais setores da economia e
ainda ao “efeito cada vez menor da reabertura” das atividades no setor.
O esgotamento dos efeitos da retomada
da circulação das pessoas e das atividades
presenciais, naquela visão, afetaria “especialmente os serviços prestados às famílias”.
Conforme relatório do banco, o indicador
diário de atividade econômica, construído
pelo setor de macroeconomia do Itaú BBA
para aferir os humores na economia, indica
alguma redução para os serviços prestados
às famílias em agosto. Os dados mais recentes do Banco Central (BC), que passou
a divulgar desde o ano passado a renda
nacional disponível bruta das famílias,
confirmam a perda de fôlego.
A renda disponível experimentou redução
de 2,93% entre os trimestres finalizados em
maio e julho deste ano, já descontada a inflação do período e excluídos fatores sazonais
que poderiam distorcer esse tipo de comparação. O BC estimou uma renda de R$ 531,316
bilhões no trimestre finalizado em julho
deste ano, frente a R$ 547,344 bilhões em

BALANÇO
t

2 Na comparação com o
mês imediatamente anterior,
o volume de serviços em todo
o País havia crescido 0,4% e
0,8% em maio e junho, alcançando variação de 1,1% em
julho. Em Goiás, o setor havia
crescido 0,8% em junho, depois de recuar 0,4% um mês
antes, e apresentou salto de
4,7% em julho, na maior variação entre todos os Estados.
O número veio ligeiramente
acima das projeções do mercado para julho, que giravam
ao redor de 0,5% e 0,6%.
2 A pesquisa mensal do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) sobre o setor mostra, ainda, elevação de
6,3% em julho, na comparação
com igual mês de 2021, com
alta de 13,2% em Goiás (terceiro melhor resultado entre
os Estados). Em ambos os casos, as receitas nominais haviam registrado variações de
15,9% e de 23,7% na média
de todo o País e em Goiás,
respectivamente.
2 Na visão do Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), “além
de crescer, a indicação tem

maio, numa perda de R$ 16,028 bilhões.
Comparada a julho do ano passado, quando
havia somado R$ 520,188 bilhões, persiste
uma variação positiva de 2,14%. Os valores
recebidos pelas famílias brasileiras, no entanto, ainda acumulam queda de 6,11%, com
perdas de R$ 34,598 bilhões, desde agosto
de 2020, quando o auxílio emergencial havia
alcançado níveis mais elevados, fazendo a
renda disponível atingir R$ 565,914 bilhões.

Efeito reverso

O conceito de renda nacional bruta disponível, adotado pelo BC desde o final do
ano passado, teoricamente permite identificar todas as formas de renda das famílias,
somando salários dos trabalhadores, dividendos e outras rendas recebidos por donos
de empresas, rendimentos de aluguéis e
juros e demais rendimentos de aplicações
financeiras, aposentadorias, pensões e benefícios do sistema nacional de assistência
social, como os benefícios de prestação continuada, renda mensal vitalícia e Bolsa Família (hoje Auxílio Brasil), além de transferências eventuais de renda, a exemplo do
auxílio emergencial. O BC desconta, depois
de tudo somado, os valores pagos ao Imposto
de Renda, os impostos sobre patrimônio
(como IPTU e ITR), as contribuições para a
Previdência e transferências de renda feitas
pelas famílias para outras instituições e
para fora do Brasil. Nesse conceito, a redução
mais recente parece relacionada, além da
queda dos salários por conta da inflação, ao
fim do impacto do saque extraordinário do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e da antecipação do 13º salário de
aposentados e pensionistas.

sido de ganho de velocidade
nos últimos três meses, o que
está associado à normalização dessas atividades com o
controle da pandemia e à
existência de demanda reprimida nas camadas da população de maior renda”.
2 O nível de atividade no
setor supera já há algum tempo aquele observado em fevereiro de 2020, antes da pandemia, com crescimento de
8,9% na média do Brasil e de
22,2% no Estado. Apesar de
tudo, o setor ainda estava,
em julho deste ano, em torno
de 1,8% abaixo de seu melhor
desempenho, alcançado em
novembro de 2014 pelo setor
em todo o País. Em Goiás, a
queda chega a 7,75% frente
a fevereiro de 2014.
2 Considerando os resultados acumulados nos primeiros sete meses deste ano, o
Iedi avalia que os ramos que
mais cresceram estão precisamente entre os mais afetados pelas medidas de restrição à circulação das pessoas
nos momentos mais críticos
da pandemia. Os serviços
prestados às famílias cresce-

ram 33,9% em relação aos
mesmos sete meses de 2021,
com salto de 35,3% no segmento de hotéis, bares e restaurantes. Registrou-se ainda
elevação de 13,8% no segmento de transportes, armazenagem e correios, refletindo
principalmente o salto de
46,6% nos transportes aéreos.
“Esses resultados robustos
não chegam a surpreender,
já que são ramos particularmente favorecidos pela retomada da mobilidade das pessoas e das atividades presenciais, graças à ampla imunização da população contra a
Covid-19”, anota o instituto.
2 Em contrapartida, prossegue o Iedi, “os ramos de serviços
que estão para trás compreendem aqueles que pouco foram
afetados pela pandemia e, por
isso, não estão sujeitos ao processo recente de normalização
do setor”. O instituto menciona
o setor de informação e comunicação, que observou variação
de 2,8% no acumulado do ano
até julho, e o ramo de “outros serviços”, em queda de
2,8% em igual período. (Especial para O Hoje)

Setor de serviços cresce
1,1% em julho, diz IBGE
O volume de serviços no país
registrou crescimento de 1,1%
em julho, na comparação com
o resultado de junho deste ano.
Essa é a terceira alta consecutiva
do indicador, que hoje está 8,9%
acima do patamar de fevereiro
de 2020, ou seja, do período prépandemia de covid-19.
No entanto, o setor ainda
está 1,8% abaixo de seu patamar recorde, atingido em novembro de 2014.
O resultado do setor indica
altas de 6,3% na comparação
com julho do ano passado,
8,5% no acumulado do ano e

de 9,6% no acumulado de 12
meses. Os dados foram divulgados ontem (13) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De junho para julho, três
das cinco atividades tiveram
crescimento, com destaque
para transportes, serviços auxiliares ao transporte e correio
(2,3%). Também avançaram
informação e comunicação
(1,1%) e serviços prestados às
famílias (0,6%).
Por outro lado, outros serviços caíram 4,2% e serviços profissionais administrativos e com-

plementares recuaram 1,1%.
O índice de atividades turísticas cresceu 1,5% de junho
para julho, depois de uma queda de 1,7% no mês anterior. O
segmento ainda está 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia
de covid-19.
Na comparação com julho
de 2021, o indicador subiu
26,5%. Também há alta de
41,9% no acumulado do ano.
O transporte de passageiros
avançou 4,1% em julho, 24,2%
na comparação com julho do
ano passado e 41% no acumulado do ano. (Ag. Safras)
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Eleições2022

Siglas mais votadas devem
ter dois eleitos, diz cientista

Reprodução

“Alguns têm
potencial de fazer
dois deputados.
O União Brasil,
dependendo de
outras chapas,
poderá chegar a
três, mas é muito
difícil”, avalia
Marcos Marinho
Francisco Costa
Caso 2022 repita o quociente eleitoral de 2018 – o
que não é provável –, uma
cadeira na Câmara Federal
“custará” 178,3 mil votos. Ao
todo, a casa do Congresso tem
17 vagas destinadas aos deputados goianos – e são mais
de 30 partidos políticos.
Para o cientista político e
professor Marcos Marinho, dificilmente algum partido conseguirá chegar a três cadeiras.
“Alguns têm potencial de fazer
duas. O União Brasil, dependendo de outras chapas, poderá fazer três, mas é muito
difícil.” Ele lembra que são
poucas vagas “realmente abertas”, uma vez que muitos nomes à reeleição são fortes. “A
dinâmica é complexa.”
Ele cita que Zacharias Calil
(União Brasil) quase atingiu
sozinho o quociente eleitoral
em 2018, sendo o terceiro mais
votado com 151,5 mil confirmações nas urnas. O parlamentar disputa a reeleição.
“A montagem da chapa é
50% do êxito da campanha.
Se o candidato escolhe um partido com chapa muito fraca
corre o risco de não bater o
quociente eleitoral. Mas se for
um partido com muitos figurões existe a dificuldade em
montar uma chapa para compor a média de quociente. É
uma dinâmica complexa, precisa ter equilíbrio.”
E continua: “Se a chapa é
muito pesada, com três ou quatro pessoas já com mandato,
já com propensões de serem
reeleitos, isso deve ser conversado com os demais para que
não ocorram desistências.” É
preciso, ele aponta, que toda

Para o cientista
político e professor
Marcos Marinho,
diﬁcilmente algum
partido conseguirá
chegar a três
cadeiras

a chapa trabalhe coletivamente
e individualmente. “Assim,
quem tiver mais voto pega a
cadeira.” Segundo ele, isso deve
ser pensado um ano antes da
eleição, pelo menos, para dar
tempo do postulante se filiar
em uma sigla com potencial.
Ainda sobre 2018, o campeão de votação – e que teve
quase 100 mil votos a mais
que o “custo” da cadeira –, foi
o delegado Waldir Soares
(União Brasil) com 274,4 mil
confirmações. Atualmente, o
deputado federal disputa vaga
para o Senado, a única deste

pleito. A segunda colocada naquele ano, mas que também
não atingiu o quociente eleitoral, foi Flávia morais (PDT),
com 169,7 mil votos.

Análise

Em relação aos outros partidos que podem fazer duas
cadeiras naquela casa do Congresso, Marinho acredita no
PL, do presidente Bolsonaro,
e no PT, do ex-presidente Lula.
O PL atualmente já possui dois
nomes na Câmara: Magda Mofatto e professor Alcides. Em
2018, eles tiveram, respectivamente, 88,8 mil e 88,5 mil.
Em relação ao PT, Rubens
Otoni foi o único eleito há
quatro anos, com 83 mil votos.
Ainda assim, o cientista político crê que ele se mantenha
e acredita na ascensão da deputada estadual Adriana Accorsi, terceira colocada nas
eleições para prefeitura de
Goiânia em 2020.
“Magda e Alcides eu penso que têm grandes de serem reeleitos. Eles trabalham bem a base deles durante todo o mandato. Não
é um voto de disperso, eles
concentram e fazem muita
campanha. O Otoni tem a
base consolidada e a Adria-

na vem forte, especialmente
com o apoio do Lula.”

Nem todos
disputam a reeleição

Dos 17 deputados federais
por Goiás, quatro não concorrem à reeleição. Dentre eles,
José Mário Schreiner (MDB) é
o único que não disputa nenhum cargo. Ele cedeu as bases
para a veadora de Rio Verde,
Marussa Boldrin, que também
faz parte do MDB.
Além dele, João Campos (Republicanos) e delegado Waldir
optaram por disputar o Senado. Já o deputado federal major
Vitor Hugo (PL) optou por disputar o governo de Goiás.
A composição atual da Câmara Federal tem os seguintes
goianos: delegado Waldir, Flávia
Morais, Zacharias Calil, Francisco
Jr (PSD), João Campos, Glaustin
da Fokus (PSC), José Mario, Madga Mofatto, professor Alcides,
Lucas Vergílio (Solidariedade),
Adriano do Baldy (PP), Elias Vaz
(PSB), Célio Silveira (MDB), Alcides Rodrigues (Patriota), José
Nelto (PP) e major Vitor Hugo.

Pesquisa

Levantamento divulgado
no último sábado (10) do Goiás
Pesquisas/Mais Goiás mostra

o delegado Waldir com 18,57%
das intenções de votos. O exsenador Wilder Morais (PL)
aparece em segundo, com
16,67%, enquanto o ex-governador Marconi Perillo (PSDB),
16,48%. Depois deles: Alexandre Baldy (PP), 11,71%; João
Campos, 6,1%; Leonardo Rizzo
(Novo), 2,86%; Denise Carvalho
(PCdoB), 2,57%; Vilmar Rocha
(PSD), 2,57%; e Manu Jacob
(PSOL), com 1,14%.
Já para o governo, o governador Ronaldo Caiado (União
Brasil) lidera com 40,1%; Gustavo Mendanha (Patriota),
22,1%; major Vitor Hugo,
17,33%; e Wolmir Amado (PT),
com 6,29%. Os demais: Reinaldo Pantaleão (UP), 1,81%; Edigar Diniz (Novo), 1,43%; Cíntia
Dias (PSOL), 1,43%; professora
Helga (PCB), 0,95%; e Vinícius
Paixão (PCO), 0,29% – este último também teve o registro
indeferido no TSE.
O levantamento ouviu
1.050 eleitores de 5 a 8 de setembro de 2022 e tem margem de erro de 3,02 pontos
percentuais para mais ou
para menos, com intervalo
de confiança é de 95%. Os
registros no TSE são BR00200/2022 e GO-04869/2022.
(Especial para O Hoje)

REDES SOCIAIS

Ciro é o que mais gastou com publicidade no Facebook
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
o cearense Ciro Gomes (PDT)
é o que mais desembolsou
para impulsionar conteúdos
no Facebook com um valor
de R$823 mil. Ao todo, foram
11 pagamentos entre os dias
20 de agosto e 1º de setembro.
Os valores variam de R$ 7.855
a R$ 100 mil.
Em segundo lugar na lista
de gastos com o Facebook,
aparece Alexandre Silveira
(PSD), que desembolsou R$
460 mil e é candidato ao Senado por Minas Gerais. José
Aníbal (PSDB), candidato a
deputado federal por São Paulo, é o terceiro que mais investiu em conteúdo pago na
rede social, com R$ 315 mil.

Outros presidenciáveis

De acordo com os dados
divulgados no TSE, o presi-

Divulgação Campanha

dente Jair Bolsonaro (PL) e a
senadora Simone Tebet (MDB)
gastaram, cada um, R$ 70 mil
para impulsionar conteúdos

Ao todo, foram 11
pagamentos entre os
dias 20 de agosto e
1º de setembro. Os
valores variam de
R$ 7.855 a R$ 100 mil

no Facebook. Felipe D’Ávila
(Novo) desembolsou R$ 20,2
mil com despesas similares. A
candidata do União Brasil, So-

raya Thronicke, pagou R$ 7,8
mil para ampliar a propaganda eleitoral na rede social. Sendo assim, é notório que Ciro

Gomes vem fazendo grandes
investimentos no facebook.
Curiosamente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) não declarou gastos para
impulsionar conteúdo no Facebook. Os gastos levados em
consideração são os declarados
ao TSE, em decorrência de contratos firmados diretamente
com a rede social, e especificados no portal. (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Floresta eleitoral

Decisão foi da desembargadora relatora Amélia Martins de
Araújo, que foi seguida pelos demais, por filiação fora do prazo

Justiça indefere
candidatura de
George Morais
a deputado
O ex-prefeito de Trindade George Morais (PDT) teve a
candidatura a deputado estadual indeferida pelo Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-GO). A decisão foi da desembargadora relatora Amélia Martins de Araújo, que foi seguida
pelos demais, por filiação fora do prazo.
A magistrada afirma que Morais teve os direitos
políticos suspensos entre 14/05/2019 e 14/05/2022 e,
durante este período, também houve a suspensão da filiação. Ela explica que é entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) que a “a suspensão dos direitos
políticos implica na suspensão da filiação partidária”.
“No que concerne à condição de elegibilidade, a impugnação cinge-se à ausência de filiação partidária do
candidato pelo prazo mínimo legal – 6 meses antes da
data das eleições –, em razão da suspensão de seus
direitos políticos no período entre 14/05/2019 e 14/05/2022,
por força de condenação, com trânsito em julgado, por
ato de improbidade administrativa.”
A defesa de George Morais argumentou que ele exercia
o cargo de presidente estadual da sigla em abril, durante
o prazo legal de filiação, mas ela reforçou que a suspensão
da filiação durante o período. “Assim, não há dúvidas de
que o candidato impugnado não cumpriu o prazo estabelecido referente à filiação partidária, que é uma das
condições de elegibilidade exigidas para figurar como
candidato nestas eleições.”

Numa canetada com vistas a votos, o
presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a
reeleição, regularizou duas invasões ilegais
dentro da Floresta Nacional de Brasília,
criada há décadas para preservação da natureza no cerrado no entorno da capital.
Hoje moram cerca de 40 mil pessoas nos
“assentamentos” 26 de Setembro e Maranata.
A área tem serviços do Governo do DF mas
é de responsabilidade do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Questionado pela Coluna, o órgão
não se pronunciou. A Flona passa a ter
agora pouco mais de 5 mil hectares, ante os
9 mil hectares de antes do decreto de Bolsonaro que legalizou a invasão – e isso é preocupante, porque estimula novas invasões
do restante da reserva, com vistas a outras
canetadas futuras. O ICMBio não informou
também se haverá, e onde, a compensação
pela perda por esta parte do bioma para a
especulação imobiliária e grileiros.

Radiografia das embaixadas

As embaixadas
no Brasil
tratam as
eleições
com prioridade. Diplomatas
buscam
analistas
para entender o movimento das
ruas e o que eles sabem das relações com o
Governo. Marcelo Rech, diretor do Instituto
InfoRel, palestrou em quatro embaixadas
em uma semana. Segundo Rech, as percepções dos estrangeiros são diferentes quanto
ao tratamento. Nos telegramas, embaixadores
reconhecem que o Brasil vai muito bem se
comparado com a América Latina, os EUA e
Europa. Publicamente, preferem não tecer
comentários que possam ser vistos como de
apoio ao presidente Bolsonaro.

Mistério no Rio

A surpreendente prisão do ex-chefe
de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, que disputa a
eleição para deputado federal, reacendeu a briga velada entre a Polícia e o
Ministério Público – autor do pedido
de mandado de prisão – sobre o poder
de inquérito que os procuradores sonham ter. Isso causa racha também em
Brasília entre o MPF e a PF. Um mistério
continua. Enquanto o MP aponta indícios de envolvimento de Allan com o
jogo do bicho, não explica por que documentos sigilosos da operação no Jacarezinho, carimbados pelo MP, foram
encontrados com traficantes alvos.

Tragédia seguida

A tragédia anunciada é pouca para
um Brasil que desprotege os seus mais
necessitados e onde há brecha jurídica
para confusões ideológicas num assunto
tão polêmico – e que envolve a saúde.
A garota de 11 anos que engravidou
por estupro, e ganhou o bebê, foi estuprada novamente no interior do Piauí.
O acusado do primeiro crime foi assassinado. Ela não revela agora quem é o
responsável pela segunda gestação. Fica
o script assim, por ora: uma criança de
11 com dois filhos, e uma briga entre
abortistas e religiosos sobre o que fazer
com a segunda gravidez. A menina,
confusa, em meio a tudo isso.

E o ensino?

Nos últimos quatro anos os gastos
do Governo Federal com o ensino médio da Região Centro-Oeste diminuíram
drasticamente. Dados do Instituto de
Estudos Socioeconômicos mostram que,
em Goiás, o Fundo da Educação de
2020 apresentou queda de cerca de R$
2 bilhões em relação ao ano anterior.
No Distrito Federal, o valor autorizado
para 2022 foi de R$ 5 bilhões, sendo
menor que os R$ 5,6 bilhões de 2021.
(Especial para O Hoje)

Partidos terão dificuldade para
eleger deputados federais e estaduais
Reprodução

Eleições2022
As novas regras
eleitorais que
deram fim às
coligações
minimizam as
chances de
legendas menores
garantirem parte
de suas lideranças

Função

Izadora Resende
Nestas eleições, o que se
viu foi o crescimento das candidaturas à Câmara Federal,
ao passo que houve um esvaziamento na disputa por
vagas nas assembléias. Dentre
os possíveis motivos que podem ter levado a esse cenário,
tem-se o chamado orçamento
secreto – a nível federal – e,
por outro lado, as novas regras para coligações que desestimularam o excesso de
candidatos disputando vagas
nas assembleias.
Esta será a primeira eleição
– estadual e federal – sem coligações, ou seja, os candidatos
“puxadores de voto” não poderão eleger mais nomes além
do seu próprio. Isso quer dizer
que o candidato que tiver votos para se eleger e quiser dar
carona para eleger algum ou-

a Câmara Federal. As maiores
probabilidades de vitória estão, conforme informações de
bastidores, com a deputada
federal Flávia Morais, que disputa a reeleição. Esperam que
ela seja reconduzida à Casa e
divida a bancada com a então
vereadora Dra. Cristina, que
também concorre à federal.

tro candidato da coligação não
poderá, o que dificulta as
chances dos partidos menores
elegerem candidatos.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelaram
que estas eleições contaram
com a maior quantidade de
postulantes a cargos de deputado estadual e federal, senadores, governadores e presidentes, chegando a 29.172,
na última segunda-feira (12).
Informações da Câmara dos
Deputados revelaram que o
PTB, PP e PL foram os partidos que mais lançaram candidatos federais, somando
três vezes mais nomes que
na eleição passada.
Contudo, a mudança das
regras do jogo tem causado
preocupação a alguns partidos. Nos bastidores falam que

O candidato que
tiver votos para se
eleger e quiser dar
carona para levar
outro candidato de
partido diferente
com ele não poderá
mais, a não ser no
caso da federação

o PSD, por exemplo, não conseguiu formar uma chapa robusta para as eleições, e certamente contará com algumas
dificuldades para reeleger o
candidato a deputado federal
Francisco Júnior.
Ismael Alexandrino, ex-se-

cretário de saúde de Goiás,
se candidatou a deputado federal pelo partido mas é considerado, por interlocutores,
como uma incógnita. Não conseguem fazer qualquer previsão a respeito desta candidatura. Apesar disso, a sigla
dobrou o número de candidatos federais nesta eleição,
passando de 208 (em 2018)
para 420 (em 2022).
O Podemos, que na eleição
passada lançou 574 candidatos
à Câmara Federal, desta vez
reduziu o número para 489.
Por ter incorporado o PHS, o
partido teve que reduzir o número de candidatos, devido
às novas regras. O PDT, embora tenha aumentado a
quantidade de candidatos de
308 para 463, em Goiás contou
com apenas dez nomes para

De acordo com informações
da Agência Senado, cada estado
elege um número de deputados
proporcional à população. Contudo, nenhuma bancada pode
ter menos de 8 ou mais de 70
representantes na Câmara.
Dentre as funções dos deputados federais, estão as de sugerir, discutir e votar projetos
de lei; a de autorizar a abertura
de processo contra o presidente e o vice-presidente da
República e os ministros de
Estado; o aval para o impeachment depende do voto de dois
terços dos membros da Câmara (342 parlamentares).
Também é atribuição exclusiva dos deputados realizar
a tomada de contas do presidente da República, caso elas
não sejam apresentadas ao
Congresso Nacional dentro
de 60 dias após a abertura
da sessão legislativa. Os deputados têm ainda a função
de eleger dois membros do
Conselho da República, órgão
superior de consulta do presidente da República e composto por 14 integrantes. (Especial para O Hoje)
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“TEmos quE manTEr os pés no chão”,

aﬁrma Diego, meio-campista do Goiás

Heber Gomes

Atleta, que celebrou o primeiro
gol marcado pelo Esmeraldino
na última partida diante do
Flamengo, também destacou
a boa campanha do time
Maiara Dal Bosco

Diego marcou o primeiro gol dele pelo Goiás diante do Flamengo, na Serrinha, no domingo (11)

agenda de JOgOS
HOJE (14/9)
COpa dO Brasil

21H45 - FlamEngO x sãO paulO

liga dOs CampEõEs

13H45 - milan x dínamO ZagrEB
13H45 - sHakHtar dOnEtsk x CEltiC
16Hs - rangErs x napOli
16Hs - CHElsEa x rB salZBurg
16Hs - rEal madrid x rB lEipZig
16Hs - manCHEstEr City x B. dOrtmund
16Hs - COpEnHagEn x sEvilla
16Hs - maCCaBi HaiFa x psg
16Hs - JuvEntus x BEnFiCa

CampEOnatO BrasilEirO suB-17
10H30 - amériCa-mg x FlamEngO
15Hs - grêmiO x atlétiCO-gO
15Hs - atHlEtiCO-pr x BragantinO
15Hs - santOs x CHapECOEnsE
15Hs - BOtaFOgO x BaHia
15Hs - FluminEnsE x CruZEirO
15Hs - FOrtalEZa x CEará
15H30 - intErnaCiOnal x palmEiras
16Hs - atlétiCO-mg x vasCO

amanHã (15/9)
COpa dO Brasil

20Hs - COrintHians x FluminEnsE

liga EurOpa

13H45 - rEal sOCiEdad x OmOnia
13H45 - sHEriFF x manCHEstEr unitEd
13H45 - midtJylland x laZiO
13H45 - FEyEnOOrd x sturm graZ
13H45 - OlympiaCOs x FrEiBurg
13H45 - QaraBag x nantEs
13H45 - traBZOnspOr x EstrEla vErmElHa
13H45 - mOnaCO x FErEnCvárOs
16Hs - BOdO/glimt x ZuriQuE
16Hs - dínamO dE kiEv x aEk larnaCa
16Hs - rEnnEs x FEnErBaHçE
16Hs - BEtis x ludOgOrEts
16Hs - rOma x HJk HElsinki
16Hs - saint-gillOisE x malmö
16Hs - Braga x uniOn BErlin

Na noite do último domingo (11), Goiás e Flamengo se enfrentaram na Serrinha, em partida válida pela
26ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O duelo terminou
empatado, 1 a 1. A partida
teve um gosto especial para
o meio-campista Diego, do
Goiás. O jogador marcou o
seu primeiro gol pela equipe
Esmeraldina. Dieguinho já
soma 73 jogos pelo clube
Goiano. O jogador falou sobre a emoção e a felicidade
em anotar o primeiro tento
com a camisa do Alviverde.
“Foi uma grande felicidade
poder marcar o meu primeiro
gol com a camisa do Goiás.
Estava buscando esse gol desde a minha chegada, mas, infelizmente, ainda não tinha
acontecido. Graças a Deus,
aconteceu em um grande
jogo, contra um adversário
muito forte e que nos ajudou
a manter uma sequência de
invencibilidade. Foi muito
emocionante marcar o gol e
ver a explosão da nossa torcida nas arquibancadas. Dedico esse gol à minha esposa
que está sempre comigo e ao
meu pequeno Davi que está
a caminho”, disse.
O Goiás vem fazendo uma
das melhores campanhas do
returno do Brasileirão. Em
sete rodadas, o Esmeraldino

conquistou quatro vitórias,
empatou 3 jogos e foi superado em apenas 1 duelo. O
Goiás ocupa atualmente a 9ª
colocação na tabela, com 36
pontos conquistados, mesmo
número de pontos do América-MG, sendo superado apenas no número de vitórias.
Diego destacou a boa campanha da equipe até aqui,
mas mantém os pés no chão
e quer equipe focada sempre
no próximo jogo.
“Estamos fazendo uma
campanha muito boa até aqui.
O grupo está totalmente focado e comprometido com o
trabalho do professor Jair. Temos feito ótimos jogos agora
no segundo turno, conquistado grandes vitórias e isso nos
deixa muito felizes. Mas, temos que manter os pés no
chão, seguir trabalhando forte
e pensando sempre no próximo jogo. É importante continuarmos focados para conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é manter o Goiás
na Série A do Campeonato
Brasileiro”, concluiu.

Próximos jogos

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. Na sequência, o Goiás recebe o Botafogo, na Serrinha.
(Especial para O Hoje)
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Alan Deyvid/Atlético-GO

De acordo com o goleiro Renan, os torcedores atleticanos estavam buscando respostas para o momento vivido pelo Dragão no Brasileiro

Buscando respostas

Breno Modesto
De volta à cidade de Goiânia após as derrotas contra
São Paulo, pela Copa Sul-Americana, e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético
Goianiense se reapresentou
nesta terça-feira (13), já visando o confronto contra o
Internacional, na próxima segunda-feira (19), no Estádio
Antônio Accioly.
Durante a reapresentação,
alguns torcedores rubro-negros
estiveram no centro de treinamento do clube para cobrar
o elenco atleticano quanto à
situação crítica vivida pelo Dragão no Brasileirão, onde ocupa
a penúltima colocação, estando
a seis pontos de deixar a zona
de rebaixamento.

Após protesto da torcida, Renan se pronuncia
em nome dos jogadores do Atlético Goianiense
Dos presentes no protesto,
três entraram para conversar
com os jogadores e com a comissão técnica. Após o término
do diálogo, Renan, em nome
de todo o grupo, fez um pronunciamento a respeito do ocorrido. Segundo o camisa 1, a torcida foi ao CT em busca de respostas para o momento pelo
qual o Rubro-Negro atravessa.
“É difícil falar neste momento. Quando acabou o treino, alguns torcedores estavam
querendo respostas, querendo
conversar um pouco com os
jogadores. E, da forma que foi,

eu acho válido, porque foi bem
tranquilo. Foi uma conversa
bem tranquila. Então, eu só
queria mesmo esclarecer isso,
porque nós entendemos que
o torcedor fica angustiado, fica
frustrado, assim como nós. Não
dormimos direito. Eu mesmo,
depois dos jogos contra o Coritiba e contra o São Paulo,
não dormi. Então, realmente,
é difícil. Eu tento me colocar
no lugar dos torcedores. Assim
como falei para que eles se colocassem em nosso lugar. Também não é fácil estar no seu
trabalho e ter várias pessoas,

que você não o que podem fazer, te cobrando. Então, você
também fica com o pé atrás.
Mas eu queria colocar isso.
Realmente, foi uma conversa
com os jogadores e com o nosso
treinador. Foi uma conversa
bem tranquila. A torcida veio
tentar entender o motivo para
o time não estar conseguindo
jogar tão bem quanto antes.
Colocamos o nosso lado e explicamos. Então, foi exatamente isso. Uma conversa tranquila
e organizada. No final da conversa, os líderes colocaram
para nós que continuarão nos

apoiando nos jogos e confiando
no grupo. Foi exatamente isso.
Eles queriam entender esta situação e este momento. Foi
isso. No final de tudo, todos
apertaram as mãos e se colocaram de forma unida para
permanecermos na primeira
divisão”, disse Renan em seu
pronunciamento.

Jorginho

O meia Jorginho, que recebeu o cartão vermelho
diante do Coritiba e está fora
do duelo contra o Internacional, se queixou de dores no
tornozelo direito e não participou do treinamento desta
terça-feira (13). O jogador realizou exames médicos para
detectar se há alguma lesão.
(Especial para O Hoje)
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O Lacen, da SES-GO, recebeu os primeiros kits para detecção da monkeypox e, conforme está previsto, os testes devem ser iniciados nesta quarta-feira (14)

Goiânia realiza testes da monkeypox
em laboratório estadual

Secretaria de Saúde recebeu mil amostras que devem contar com resultados em até 72 horas
Alexandre Paes
Goiás já tem 345 casos confirmados de varíola de macacos, segundo o boletim informativo divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SESGO). O número representa
um aumento de 694,73% em
um mês. As cidades com mais
registros de infectados são
Goiânia (252) e Aparecida de
Goiânia (38). Em terceiro lugar
aparecem Valparaíso de Goiás
(10) e Anápolis (12).
De acordo com a secretaria, os pacientes infectados
possuem entre 3 e 64 anos,
sendo 336 homens e 9 mulheres. No Brasil, os casos de
monkeypox superam a marca
de 6 mil confirmações. No
mundo, conforme atualização
mais recente, já são mais de
57 mil casos da doença.
O atual cenário epidemiológico sinaliza a transmissão
comunitária de varíola dos
macacos em Goiás, já que parte dos infectados não saiu do
estado nem teve contato com
quem ficou doente e tem histórico de viagem. A tendência
é de aumento de registros
confirmados.
Conforme o boletim, a pasta ainda aguarda o resultado
de exames de 499 pacientes.
Além de monitorar 46 casos
prováveis (quando não é possível que o paciente faça o
teste). Apesar dos altos números, Goiás não registrou
nenhuma morte em decorrência da doença.

Detecção da doença

Em Goiânia, o Laboratório
de Saúde Pública Dr. Giovanni
Cysneiros (Lacen), da SES-GO,
recebeu os primeiros kits para
detecção da monkeypox e,
conforme está previsto, os testes devem ser iniciados nesta
quarta-feira (14). A informação foi repassada pela gestão
estadual ao Jornal O Hoje.
A secretaria informou que
recebeu 1 mil amostras, e que
a estratégia de testagem não
muda, continua sendo para
todos os casos suspeitos que
se enquadrem nas definições
atualizadas. “Não haverá necessidade de enviar amostras

Goiás já tem 345 casos confirmados de varíola de macacos, segundo o boletim informativo divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde
de pacientes do Estado para
Brasília, como está sendo feito
atualmente. Com isso, a tendência é que os resultados
de casos suspeitos de ligação
com a varíola dos macacos,
como a doença é popularmente conhecida, saiam mais
rápido”, afirmou a pasta.
O diagnóstico da varíola
dos macacos é realizado de
forma laboratorial, por teste
molecular ou sequenciamento
genético. “A metodologia é a
mesma já empregada, do tipo
RT-PCR, e as amostras passíveis
de testagem são a secreção das
vesículas e crosta”, concluiu a
SES-GO. A previsão inicial é
de que os resultados saiam em
até 72h após a entrada das
amostras no Lacen-GO.
O diagnóstico molecular
(chamado tecnicamente de
RT-PCR) é considerado a técnica padrão ouro para a detecção de vírus. O método permite a identificação do material genético de um microrganismo e tem sido amplamente
utilizado no diagnóstico do
SARS-CoV-2, por exemplo, na
pandemia de Covid-19.
O médico infectologista

Marcelo Daher, afirma que
com a disponibilidade de testes de sorologia ou de antígeno
para monkeypox a rapidez do
diagnóstico por teste molecular (PCR) vai ajudar o estado.
“É importante lembrar que
nós temos um laboratório com
capacidade de executar a detecção da doença. A partir desses testes que o estado recebeu, a agilidade nos resultados
desses exames garante um isolamento do infectado mais rápido, e sendo mais fácil de diminuir a disseminação da
doença”, explica Marcelo.

Lesões na pele

De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), os novos sintomas podem surgir como lesões na
área genital ou do ânus que
não se espalham pelo corpo,
além de feridas que aparecem
em diferentes estágios de desenvolvimento. Além disso,
há relatos de aparecimento
de lesões antes do início da
febre, mal-estar e outros sintomas da doença.
“A apresentação da monkeypox no surto atual está

bem variada. Há pacientes
com lesão única, com lesão
múltipla, restrita à região genital ou com lesões no corpo
inteiro. As lesões estão se manifestando de forma assíncrona também. O correto é a
população estar de olho e
procurar uma unidade médica caso apresente algum
dos sintomas”, completou o
infectologista.

Formas de contágio

O especialista alerta para
as formas de contágio da monkeypox, que pode se dar por
contato com o vírus: com um
animal, pessoa ou materiais
infectados, incluindo através
de mordidas e arranhões de
animais, manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos
feitos de animais infectados.
Ainda não se sabe qual animal
mantém o vírus na natureza,
embora os roedores africanos
sejam suspeitos de desempenhar um papel na transmissão
da varíola às pessoas.
De pessoa para pessoa: pelo
contato direto com fluidos corporais como sangue e pus, secreções respiratórias ou feridas

de uma pessoa infectada, durante o contato íntimo – inclusive durante o sexo – e ao beijar, abraçar ou tocar partes do
corpo com feridas causadas
pela doença. Ainda não se sabe
se a varíola do macaco pode
se espalhar através do sêmen
ou fluidos vaginais. Por materiais contaminados que tocaram fluidos corporais ou feridas, como roupas ou lençóis;
Da mãe para o feto através
da placenta; Da mãe para o
bebê durante ou após o parto,
pelo contato pele a pele; Úlceras, lesões ou feridas na boca
também podem ser infecciosas,
o que significa que o vírus
pode se espalhar pela saliva.
(Especial para O Hoje)

SintOmaS
mOnkEypOx
2 Febre
2 dor de cabeça
2 dores musculares
2 dor nas costas
2 gânglios (linfonodos) inchados
2 Calafrios
2 Exaustão
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Manoel L. Bezerra Rocha

O abastecimento da Grande Goiânia permanece regular

Meia Ponte chega
em nível crítico 2
e obriga redução
na captação
Daniell Alves
Com mais de 120 dias sem chuva, o Rio Meia Ponte
entrou no nível crítico 2 nesta semana. O rio é responsável pelo abastecimento de Goiânia e da Região Metropolitana e desde agosto o nível crítico já era o 1.
Com a nova queda, o setor produtivo será obrigado a
reduzir a captação em 25%, conforme aponta a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semad).
No atual nível do rio, o volume de água é de 3.966 litros/segundo. Diante desse cenário, a Companhia de
Saneamento de Goiás precisa apresentar um Plano de
Racionamento de uso da água. O documento é colocado
em prática se o Meia Ponte atinja o nível crítico 4, ou
seja, com vazão de escoamento menor ou igual a 2 mil
litros/segundo.
Por meio de nota, a Saneago informa que o abastecimento em Goiânia permanece regular, mesmo com o
nível crítico. “A Companhia tranquiliza a população e
esclarece que continua autorizada a captar a mesma
quantidade de água para o abastecimento público
(2.000 1/s). O Nível Crítico 2 determina a redução na
vazão captada apenas para os demais usuários do manancial, em 25%", explica.
Em 2021, a vazão atingiu o nível 2 em 18 de agosto,
mas ainda assim o abastecimento se manteve normalizado, sem que fosse necessário racionamento. Assim
como o Rio Meia Ponte, o Ribeirão João Leite também
apresenta vazão melhor que a registrada em 2021.
"Neste ano, a barragem verteu durante 135 dias (de 10
de fevereiro a 25 de junho), 39 dias a mais do que no
ano passado", finaliza a nota.

Próximos passos

Agora, a Semad deve manter a vazão de captação de
2.000 L/s para o abastecimento público da Região Metropolitana de Goiânia
– RMG, com a vazão a
jusante do ponto de
controle podendo cheCom mais de 120
gar até o mínimo de
1.000 L/s. Também irá
dias sem chuva,
ampliar a articulação
vazão atingiu nível 2
para campanha sobre
uso racional da água
em agosto
e continuar a divulgação da situação da Bacia à sociedade e usuários de água (meios de
comunicação e mídias sociais);
Além disso, o órgão precisa dar continuidade às
reuniões com os usuários de água da Bacia, de forma
articulada com as prefeituras, associações de produtores
rurais e outras entidades de interesse que atuam na
bacia hidrográfica. A Saneago deve apresentar o Plano
de Racionamento de uso da água aos órgãos reguladores
(AGR e ARG), em razão da possibilidade de redução
dos volumes captados para abastecimento público da
Região Metropolitana de Goiânia, e sua implementação
de acordo com a necessidade operacional do sistema.
Hoje, na Capital, 66% da população é abastecida com
água do Ribeirão João Leite, enquanto 34% recebe água
do Rio Meia Ponte. “Isso porque, para maior garantia da
estabilidade no abastecimento dos goianienses, os sistemas
estão interligados, por meio de uma adutora de integração.
Quando acionada - havendo necessidade durante a estiagem - essa adutora reforça o Sistema Meia Ponte com
800 litros por segundo", afirma a Saneago.

Questões climáticas

Nos últimos anos, a situação hídrica da bacia tem
piorado em decorrência de questões climáticas, colocando em risco condições ambientais, a sociedade e as
atividades que dependem das águas.
O gerente do Centro de Informações Meteorológicas
e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André
Amorim, já havia alertado em junho que a estiagem
iria se prolongar por cerca de cinco meses. “Maio inaugura nosso período de estiagem, que vai até meados de
outubro. Apesar disso, em setembro é possível a ocorrência de chuvas no centro sul do estado”, destaca.
Contudo, não há previsão de chuvas para este mês.
Embora o racionamento seja uma possibilidade remota,
a orientação das prefeituras é evitar o desperdício de
água. Medidas simples como reduzir o tempo no banho,
fechar a torneira ao escovar os dentes e varrer em vez de
lavar calçadas são medidas simples que podem impactar
na conta de energia elétrica. (Especial para O Hoje)
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STJ considera legítima apreensão
de passaporte de devedor
A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) entendeu que as medidas
coercitivas atípicas – como a apreensão de
passaporte de pessoa inadimplente – podem
ser impostas pelo tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor, de modo a
efetivamente convencê-lo de que é mais
vantajoso cumprir a obrigação do que, por
exemplo, não poder viajar ao exterior. Com
esse entendimento, o colegiado negou habeas
corpus a uma mulher que pretendia reaver
seu passaporte, apreendido há dois anos
como medida coercitiva atípica para obrigá-la a pagar uma dívida de honorários advocatícios de sucumbência. A ministra relatora Nancy Andrighi salientou que as medidas executivas atípicas, sobretudo as coercitivas, não superam o princípio da patrimonialidade da execução e nem são penalidades judiciais impostas ao devedor. De

acordo com a ministra, as medidas atípicas
"devem ser deferidas e mantidas enquanto
conseguirem operar, sobre o devedor, restrições pessoais capazes de incomodar e
suficientes para tirá-lo da zona de conforto,
especialmente no que se refere aos seus
deleites, aos seus banquetes, aos seus prazeres e aos seus luxos, todos bancados pelos
credores". A limitação temporal das medidas
coercitivas atípicas, segundo a relatora, é
questão inédita no STJ. Para ela, não deve
haver um tempo fixo pré-estabelecido para
a duração de uma medida coercitiva, a qual
deve perdurar pelo tempo suficiente para
dobrar a renitência do devedor. "Não há
nenhuma circunstância fática justificadora
do desbloqueio do passaporte da paciente
e que autorize, antes da quitação da dívida,
a retomada de suas viagens internacionais",
concluiu Nancy Andrighi.

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

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

Transparência
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 101/22
determina que todos os
atos normativos editados
por órgãos e entidades
da administração pública
direta e indireta deverão
ser obrigatoriamente publicados na imprensa oficial e em sites. O texto,
em tramitação na Câmara dos Deputados, tam-

bém obriga a publicação
na internet dos atos que
tratam do funcionamento interno dos órgãos ou
entidades públicos. A
proposta insere as medidas na Lei Complementar 95/98, uma norma
que orienta a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis pelo
Congresso Nacional.

Vereador requer à
Prefeitura que cumpra
decisão do STF
O vereador Mauro Rubem (PT)
apresentou requerimento à Prefeitura de Goiânia pela anulação
do auto de infração e do despejo
de 80 famílias da Ocupação Paulo
Freire. Segundo o parlamentar,
com a ação, a Prefeitura descumpriu a liminar Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, prorrogada
pelo STF, que determina disponibilidade de moradia adequada
antes da realização de remoções
e despejos durante a pandemia.

STJ julgará teto aos municípios
para requisição de pequeno valor
O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou, por unanimidade, jurisprudência
dominante de que os municípios podem
estabelecer teto para requisições de pequeno valor (RPV) inferior ao previsto no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), levando em conta sua capacidade econômica e a proporcionalidade.
Em sessão virtual, a Corte proveu o Recurso
Extraordinário (RE) 1359139, com repercussão geral. Os ministros reconheceram
a existência de repercussão geral da matéria, diante da multiplicidade de processos,

na origem, que tratam da mesma questão.
Em relação ao mérito, a Corte acompanhou
o voto do relator, ministro Luiz Fux, que
citou julgados do STF (ADIs 2868, 4332 e
5100) em que foi admitida a possibilidade
de os entes federados editarem norma
própria que institua quantia inferior à
prevista no ADCT. Segundo Fux, não foi
demonstrado descompasso entre o limite
estabelecido para pagamento das obrigações de pequeno valor e a capacidade financeira do município, incluindo os graus
de endividamento e de litigiosidade.

RÁPIDAS

t

2 TJSP - negada a impenhorabilidade de valores depositados na poupança de um condenado
a indenizar a parte contrária em virtude de litigância de má-fé. (Especial para O Hoje)

Enel é condenada a pagar R$ 1,7
milhão por má prestação de serviço
Por determinação da Justiça, a Enel Distribuição Goiás
deve pagar R$ 1,7 milhão pela
falta de fornecimento de energia elétrica em Catalão, que
fica a 275 quilômetros da Capital. O valor deverá ser atualizado monetariamente, mediante lançamentos de crédito
nas faturas de energia das
unidades consumidoras.
De acordo com a decisão, a
concessionária deve prestar
serviços de energia elétrica de
modo eficiente, regular e contínuo, implementando providências necessárias para diminuir os problemas técnicos
de fornecimento em residências do município. A decisão

acolheu parcialmente pedidos
feitos em ação civil pública
proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) em 2018.
Na ação, a promotora de
Justiça Ariete Cristina Rodrigues Vale destaca que a má
qualidade do serviço público
de distribuição de energia
elétrica no município causou
constantes quedas no fornecimento de energia e alterações de voltagem. Assim, a
decisão judicial determina
que as oscilações, interrupções, quedas ou picos devem,
no mínimo, observar e atender aos índices da Aneel.
Em nota, a Enel Distribuição
Goiás esclarece que ainda não

foi intimada da sentença. “Desde 2017, a Enel Goiás já investiu
cerca de R$ 60 milhões no sistema elétrico de Catalão, principalmente em obras para a
melhoria da qualidade do fornecimento de energia, manutenção e digitalização das redes
existentes, expansão do sistema e conexão de novos clientes. Esse investimento contínuo
tem contribuído para aumentar a confiabilidade do sistema
elétrico do município e diminuir as interrupções do fornecimento de energia, refletindo em melhorias nos indicadores de qualidade medidos
pela Aneel”, diz a nota. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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EaD ganha mais alunos, mas notas
são mais baixas que o presencial
A quantidade de
pessoas que
ingressam na
educação
presencial recuou
quase 14% no
mesmo período
Sabrina Vilela
O perfil dos alunos da rede
superior de ensino mudou desde o início da pandemia. Cerca
de 52% dos alunos têm optado
pela modalidade de ensino à
distância (EaD). Em 2019, havia
1,5 milhão de ingressantes nessa modalidade, número que
saltou para 2 milhões em 2020,
o que representa um crescimento de 26%. Por outro lado,
a quantidade de pessoas que
ingressam na educação presencial recuou quase 14% no
mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Ministério
da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).
As notas do Enade (Exame
Nacional do Desempenho dos
Estudantes), porém, mostram
que os cursos presenciais têm
notas melhores que os cursos
à distância. Aplicadas em novembro do ano passado, os
resultados apontam que apenas 2,3% dos cursos EaD tiveram nota máxima no indicador. Esse índice é de 6,2%
entre as modalidades presenciais. Quase metade dos cursos
à distância (47,8%) ficou com
conceito 1 e 2, abaixo da nota
mínima exigida pelo Ministério da Educação, que é 3.
O Enade é realizado desde
2004 e tem como objetivo avaliar o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação. A prova é realizada com
base em disciplinas ministradas ao longo do curso, de forma
específica e geral. A prova é
obrigatória e está prevista na
lei que institui o Sistema Na-

cional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O estudante que não realizar a prova
ficará impedido de colar grau.
O próximo exame acontecerá em 27 de novembro para
concluintes de 26 cursos de
bacharelado e superiores de
tecnologia vinculados ao ano
III do ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes). O Enade é realizado
todos os anos, mas não em
todos os cursos de uma vez.
Existe um ciclo de avaliação
no qual o curso é avaliado a
cada três anos.

Em 2019, havia
1,5 milhão de
ingressantes nessa
modalidade, número
que saltou para 2
milhões em 2020, o
que representa um
crescimento de 26%

Universidades goianas

Em Goiás, o único curso a
atingir nota máxima no conceito foi o curso de filosofia
da Faculdade Católica de Anápolis. Pró-reitora de Graduação da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (Puc – Goiás)
afirma que antes da pandemia
havia um certo preconceito
com relação a utilização das
tecnologias de informação no
aprendizado, mas isso mudou
nos últimos dois anos.

“Uma expressão importante desse resultado que a pandemia nos trouxe é uma resolução recente que saiu do Conselho Nacional de Educação
com relação ao ensino híbrido,
que significa abrir uma brecha
na possibilidade de utilizar as
tecnologias da informação e

da comunicação em todos os
níveis educacionais não apenas em ensino superior como
estratégia de aprendizagem
dos estudantes”, afirma.
A resolução do ministério
da educação que autorizava
as universidades a utilizarem
o ensino remoto acabou em
dezembro de 2021, agora as
aulas são 100% presenciais.
No entanto, a maioria das instituições de ensino superior
possuem cursos que são à distância, mas cada um com suas
respectivas modalidades. “Um
curso presencial pode ter até
40% de atividades de Ead, isso
depende de cada projeto pedagógico. Já os cursos Ead podem ter até 30% de presenças
ou 100% a distância”.
A pró-reitora explica que
um dos motivos para a preferência por cursos online é a
facilidade de conseguir conciliar o trabalho com os estudos.
“Existe uma certa distância da
conclusão do ensino médio
dos alunos do Ead e os alunos
de presencial. Em regra os jovens de 18 a 24 anos estão
mais presentes no ensino pre-

sencial. Já no EaD são pessoas
entre 20 e 30 anos. Outra característica do EaD é a autonomia intelectual visto que no
presencial existe uma orientação mais presente no presencial que online não tem”.

Rede pública
coleciona as melhores
médias no Enade

Informações do Inep apontam ainda que 492.461 inscritos na última edição da
avaliação são graduandos de
universidades privadas. Destes, apenas 33% são de instituições públicas. Mas, a maior
parte das notas máximas estavam concentradas em redes
públicas de ensino superior.
A nota 5 do Conceito Enade
é a maior que pode ser obtida
e ela foi conquistada por 2,6%
de faculdades municipais,
4,9% em estaduais e 11,4%
das federais. Nas universidades particulares - instituições
sem fins lucrativos -, apenas
4,9% alcançaram notas máximas e 1,5% no caso de faculdades com fins lucrativos.
(Especial para O Hoje)

Publicidade
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Rússia anuncia “ataques maciços”
depois de ofensiva ucraniana
Aviso vem após
Ucrânia dizer que
retomou neste
mês uma área com
sete vezes o
tamanho de Kiev
Militares russos disseram
nesta terça-feira (13) que lançaram “ataques maciços” em
todas as linhas de frente na
Ucrânia, depois que as forças
de Kiev fizeram avanços de
território numa contraofensiva no nordeste do país, marcando a maior derrota sofrida
pela Rússia desde que suas
tropas foram expulsas dos arredores da capital ucraniana
nos primeiros dias desses sete
meses de guerra.
“Forças aéreas, de foguetes
e de artilharia estão realizando
ataques maciços contra unidades das forças armadas ucranianas em todas as direções”,
disse o Ministério da Defesa
russo em seu briefing diário
sobre o conflito.
A Ucrânia afirmou nesta
segunda-feira que suas forças
recuperaram ainda mais terreno nas 24 horas anteriores
e retomaram neste mês uma
área com sete vezes o tamanho
de Kiev, enquanto a Rússia
respondeu com ataques em
algumas áreas recapturadas.

Ministério da Defesa russo disse que “forças aéreas, de foguetes e de artilharia estão realizando ataques maciços contra unidades ucranianas”
A retirada das tropas russas nos últimos dias atraiu
moradores locais em prantos
e gerou alívio em ruas cheias
de crateras de bombas, inclusive na cidade estratégica, mas
fortemente danificada de
Izium, no domingo. “Não basta
dizer que estou feliz. Simplesmente não tenho palavras suficientes para me expressar”,
disse Yuri Kurochka, 64 anos.
No entanto, na segundafeira, Moscou anunciou ataques aéreos, com foguetes e
de artilharia em áreas recu-

peradas na região de Kharkiv,
um dia depois de Kiev dizer
que ataques russos à infraestrutura elétrica haviam causado cortes de energia.
O fogo de retaliação ocorreu
quando a Ucrânia disse que suas
forças haviam retomado mais
de 20 localidades adicionais, alegando que “as tropas russas estão
abandonando rapidamente suas
posições e fugindo”.
Kiev já havia anunciado a
recaptura de Izium no leste do
país, enquanto o presidente Volodimir Zelenski disse na se-

gunda-feira que as forças da
Ucrânia retomaram um total de
6 mil quilômetros quadrados
do controle russo em setembro.
O secretário de Estado dos
EUA, Antony Blinken, disse
nesta segunda-feira que as
forças ucranianas fizeram
“progressos significativos”,
devido à sua resiliência e ao
apoio de Washington.
“É muito cedo para dizer
exatamente para onde isso
está indo. Os russos mantêm
forças muito significativas na
Ucrânia, assim como equipa-

mentos, armas e munições.
Eles continuam a usá-las indiscriminadamente não apenas contra as Forças Armadas
ucranianas, mas contra civis
e infraestrutura civil como
vimos”, disse Blinken.
“O que eles [os ucranianos]
fizeram foi planejar metodicamente e, claro, aproveitar
o apoio oferecido pelos EUA
e outros países para colocar
as mãos no equipamento necessário para levar a cabo
esta contraofensiva”, disse o
chefe da diplomacia dos EUA.

Prisão perpétua para assassino por discussão sobre máscara
Um homem de 50 anos foi
condenado pela Justiça alemã
à prisão perpétua pelo assassinato de um funcionário de
posto de gasolina depois de
uma discussão sobre a exigência de uso de máscara. O crime
ocorreu em setembro de 2021
na cidade de Idar-Oberstein,
no estado da Renânia-Palatinado, no oeste alemão.

No veredicto expedido nesta terça-feira (13), o tribunal
regional de Bad Kreuznach
avaliou o ato como homicídio,
acatando, portanto, o pedido
da Promotoria Pública.
Embora o júri não tenha
atestado um grau particular
de culpabilidade, o que juridicamente permitiria uma
sentença com a possibilidade

de libertação após 15 anos, o
tribunal decretou prisão perpétua sem possibilidade de
liberdade condicional.
A defesa havia rejeitado
a acusação de assassinato.
Os dois advogados do réu alegaram homicídio culposo
com responsabilidade criminal significantemente reduzida; um perito atestou que

Choques entre Azerbaijão e
Armênia matam 100 soldados
Temores de que um conflito de décadas possa voltar
a eclodir na fronteira entre
Armênia e Azerbaijão vieram
à tona na madrugada desta
terça-feira (13), no horário
local. Segundo o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, dezenas de soldados do
país morreram devido a ataques realizados por forças da
nação vizinha na região fronteiriça de Nagorno-Karabakh:
“Atualmente, temos 49 mortos
e, infelizmente, este não é o
número definitivo. Os combates continuam em uma ou
duas direções”, afirmou Pashinyan ao parlamento.
O Ministério da Defesa do
Azerbaijão, por sua vez, registrou um mínimo de 50 perdas militares nos confrontos
durante a noite. Após uma
reunião com as Forças Armadas, o gabinete do presidente,
Ilham Aliyev, divulgou um
comunicado segundo o qual
disse “provocações cometidas
pelas forças armênias na
fronteira foram repelidas, e
todos os objetivos necessários
foram cumpridos”.
Segundo o Ministério da
Defesa em Yerevan, as hosti-

Militares dos dois países trocaram tiros na região de Nagorno-Karabakh,
provocando temores de uma escalada semelhante à ocorrida em 2020
lidades teriam começado
com forças azerbaijanas promovendo ataques de artilharia e drones em várias regiões do território armênio:
“À 00h05 de terça-feira
[17h05 de segunda-feira em
Brasília], o Azerbaijão lançou
um bombardeio intensivo,
com artilharia e armas de
grande calibre, contra posições militares armênias na
direção das cidades de Goris,
Sotk e Jermuk.”
Segundo Baki, contudo, as
forças armênias teriam realizado “atos subversivos em

massa” ainda na noite de segunda-feira, através da instalação de minas terrestres
e da movimentação de armas, perto das localidades
fronteiriças de Dashkasan,
Kalbajar e Lachin.
O Ministério da Defesa
azerbaijano relatou que suas
tropas foram “bombardeadas
intensamente com armas de
vários calibres, incluindo
morteiros, por unidades do
exército armênio”. As forças
armênias afirmam ter lançado uma reação “proporcional”
aos ataques inimigos.

o acusado estava significativamente embriagado no momento do assassinato.
O crime ocorrido em 18 de
setembro de 2021 chocou a
Alemanha. Depois de ele entrar no posto para comprar
cerveja sem máscara sanitária,
o funcionário pediu que ele
cumprisse as regras em vigor
na época. Ambos discutiram,

e o cliente deixou o local.
Segundo confessou mais
tarde, ele buscou uma arma
em casa, voltou ao posto de
gasolina cerca de duas horas
depois e atirou no jovem de
20 anos. O assassino alegou
ter agido por raiva e que estava estressado com as medidas restritivas contra a pandemia de covid-19.

ALEMANHA

Trem movido a hidrogênio

começa a ser testado
O Grupo Siemens e a
companhia ferroviária alemã Deutsche Bahn realizaram a primeira viagem experimental de seu trem de
hidrogênio Mireo Plus H e
testaram seu sistema de reabastecimento móvel. O trem
trafegou nos trilhos do Centro de Teste e Validação da
Siemens em Wegberg-Wildenrath, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.
A Siemens comunicou
nesta terça-feira (13) que
“o sistema completo de
hidrogênio será usado no

serviço regular de passageiros a partir de 2024 e
substituirá o trem movido
a diesel”.
Os trens movidos a hidrogênio utilizam uma tecnologia de propulsão significativamente ecológica,
pois emitem apenas vapor
d'água. O reabastecimento
é feito por meio de uma
estação móvel de armazenamento de hidrogênio. A
tecnologia promete trazer
uma contribuição significativa para a eliminação
do combustível diesel.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3089/0222 - 1° Leilão e nº 3090/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão
Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição
dos interessados de 23/09/2022 até 03/10/2022, no primeiro leilão, e de 07/10/2022 até 18/10/2022,
no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, ES,
GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório da leiloeira, Sra. CIRLEI FREITAS
BALBINO DA SILVA, no endereço Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista - São Paulo - SP,
CEP: 01311-200, telefones (11) 3181-6109 e (11) 9-4490-6874 (Whatsapp). Atendimento no horário de
segunda a sexta das 09:00 às 18:00hs (Site: www.globoleiloes.com.br). O Edital estará disponível também
no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 04/10/2022, às 13h (horário de
Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 19/10/2022, às 13h (horário de
Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.globoleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Mercado ﬁnanceiro e bolsa
de valores desvendados
O especialista em day-trade Hermann Greb foi ao ‘Papo Xadrez’ compartilhar seu percurso milionário
Guilherme de Andrade
O ‘Papo Xadrez’ alcançou sua
30° edição com o professor e especialista em Day-Trade Hermann
Greb. Durante a transmissão desta
semana, desmistificamos muitos mitos sobre o mercado financeiro e
demos também orientação inicial
para aqueles que querem desbravar
o mundo dos investimentos online.
Resumindo, na medida do possível,
o segredo para o sucesso nesse mercado, Hermann compartilha: “É simplesmente comprar? Não! É comprar
na hora certa”.
Hoje, Hermann tem 20 anos de
carreira nesse segmento, mas ele
conta que no início não foi assim.
As portas para o mercado financeiro
se abriram para ele quando o então
estudante de engenharia fazia um
estágio no exterior. Um colega alemão estudava a bolsa de valores e
o câmbio, através dele Hermann foi
para a Alemanha iniciar seus estudos
específicos na área. As primeiras
experiências práticas no mercado
brasileiro foram frustrantes. “Quando você está entrando no mercado,
está todo mundo contra você: os robôs, os grandes players, seu emocional”, compartilhou.
O especialista em day-trade conta
que ao voltar para o Brasil, investiu
os ganhos da engenharia no mercado e perdeu quase tudo. Imediatamente sentiu a necessidade de se
aprimorar ainda mais, não desistiu.
“Eu sabia que era aquilo que eu
queria”, contou. Depois da primeira
perda, ele foi para Califórnia fazer
mais um curso. Em seu retorno, as
coisas começaram a mudar: em 6
meses ele havia recuperado quase
todo o dinheiro que havia perdido.
Depois desse ponto, os sucessos
se acumularam. Depois de um ano
atuando em São Paulo, a empresa
que ministrava o curso na Califórnia
indicou Hermann para um de seus
clientes: sua primeira conta milionária. Com o passar do tempo, numa

Esse episódio e
todos os outros 29
que já ocorreram
até aqui estão
disponíveis na
íntegra pelo canal
do YouTube ‘Papo
Xadrez’

indicação após a outra, já eram mais
de 500 contas milionárias nas mãos
do especialista. Resumindo sua experiência em um conselho ele diz
que “quando você entrar na profissão
de day-trader, coloque suas expectativas para médio/longo prazo”.
Depois do sucesso estável no ramo,
Hermann decidiu compartilhar seus
conhecimentos. Após uma pesquisa
inicial entre seus seguidores, encontrou o primeiro grupo de alunos. Dos
sete primeiros estudantes, vieram os
primeiros materiais de ensino, que
puxaram cerca de mil alunos. Hoje,
são mais de 9 mil pessoas estudando
o mercado financeiro com Hermann
e a expectativa é só de crescimento
para essa comunidade. Uma das poucas certezas que ele dá é a necessidade
de uma boa formação: “O mercado
não perdoa, porque ele é democrático.
Todo mundo pode, mas ele não aceita
os despreparados”.

Na voz dos apresentadores

O apresentador Felipe Cardoso
não poupa elogios ao papo de mais
de duas horas com Hermann. “Eu
mesmo já comecei a desbravar aos
poucos esse mundo, então ouvir os
conhecimentos desse especialista
me trouxe novas perspectivas necessárias”, afirma. Felipe finaliza

dizendo que as experiências de Hermann estão ligadas diretamente às
suas inseguranças nesse mercado,
e que o bate-papo foi uma aula fundamental para guiar seus próximos
passos nessa jornada.
Ananda Leonel, também no comando da bancada do podcast, reforça a importância de uma introdução a esse tema, ao menos de forma mais simples, para o público geral. “Hoje em dia esse assunto atrai
a atenção de muitos, mas pouca gente entende de fato do que se trata e
acaba se jogando no escuro”, afirma.
“O bate-papo com Hermann foi necessário para desmistificar e introduzir esse tema que por muito tempo
foi um enigma para mim”, concluiu
a apresentadora.

Nos últimos episódios

O ‘Papo Xadrez’ alcançou sua 30ª
edição no encontro com o especialista em day-trade, Hermann Greb.
Bitcoins, mercado financeiro, bolsas
de valores e investimentos online:
o assunto está na boca de todos,
mas poucos entendem verdadeiramente como funciona esse segmento
da economia. Exatamente por isso
que o episódio de hoje se faz necessário. O bate-papo transmitido ao
vivo na segunda-feira (12) segue dis-

ponível na íntegra pelo canal do
YouTube ‘Papo Xadrez’.
No episódio anterior, os estúdios
do jornal ‘O Hoje’ receberam o produtor musical Rodrigo Borges, um
dos responsáveis por grandes festivais como a Playground Music Festival, a Abstract e o Puxadinho. Durante a transmissão, Rodrigo conta
do início de sua carreira, ainda fazendo panfletagem nos Estados Unidos, até os dias atuais, quando seu
nome enquanto produtor já traz
grandes artistas internacionais para
Goiânia. Falando da cultura local,
ele afirma: “a gente virou uma referência mundial de produção de música através da música eletrônica”.
A 28° transmissão do podcast
aconteceu com a psicóloga especialista em desenvolvimento infantojuvenil, Natalia Mendes. Os apresentadores não evitaram nenhum
tema: a importância dos anos iniciais
na criação dos pequenos, os desafios
na adolescência, as especificidades
da era digital e a necessidade de comunicação entre pais e filhos. Falando sobre as demandas mais frequentes em seus atendimentos, ela
conclui orientando o pai ou responsável para que “converse com os
seus filhos sobre o que você sente
também”. (Especial para O Hoje)
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Manual da mulher de sucesso
Estrela de ‘Sunset: Milha de Ouro’, Christine
Quinn lança livro para empoderar as mulheres

‘Distopia’ é a primeira música do novo álbum de estúdio do grupo

Música
e atitude
Planet Hemp anuncia primeiro
single inédito em 22 anos
para o dia 20 de setembro
Elysia Cardoso
E “adivinha doutor
quem tá de volta na praça?
Planet Hemp!”. O trecho entre aspas é de um dos maiores hits da banda carioca,
a faixa ‘Ex-quadrilha da Fumaça’ (do álbum ‘A Invasão
do Sagaz Homem Fumaça’,
o último de estúdio do grupo, lançado em 2001), e narra a profecia que está prestes a se cumprir.
Após anunciarem a assinatura com a Som Livre
para o lançamento de seu
novo disco, o quinteto formado atualmente por Marcelo D2, BNegão, Formigão,
Pedro Garcia e Nobru
anuncia agora a data de
lançamento de seu novo
single. ‘Distopia’, um feat
com o músico Criolo, chega
às plataformas de áudio e
ao YouTube, com um clipe
oficial, no próximo dia 20
de setembro, prometendo
entregar tudo que o Planet
faz de melhor: um mix de
rock, rap e reggae, tudo
isso temperado com muita
atitude, o discurso subversivo e a proposta questionadora de sempre, mas que
não envelhecem nunca.
Apresentada quando o
grupo subiu ao palco do
Lollapalooza neste ano e
em dezembro do ano passado, quando lotaram a
Fundição Progresso, no Rio
de Janeiro, ‘Distopia’ é a
faixa de introdução ao
novo álbum do grupo, capaz de sintetizar bem a
mensagem central do disco.
“A gente achava que nunca
mais ia lançar um disco do
Planet. Estávamos bem resolvidos com a agenda de
shows rolando desde 2008”,
conta Marcelo D2.

Parceria e resistência

Ainda segundo D2, o

momento da pandemia e
todo o descaso do governo
que só foi crescendo e colocou o país numa situação
de violência absurda pareceu um chamado a criar
algo e a se posicionar por
meio da música. “Era como
se cada um estivesse em
um canto até o momento
que recebemos o chamado
do Batman. Esse foi o momento em que entendemos
que era necessário tirar a
poeira da capa e voltar
para unificar o público.”
Sobre como rolou o feat
com Criolo e a receptividade do público nas ocasiões
em que a música foi performada ao vivo, BNegão
complementa: “Na primeira
vez que tocamos essa faixa
ao vivo, a ‘Fundição Progresso’ (casa de shows no
Rio de Janeiro) veio abaixo.
Foi um momento muito importante para nós, ao apresentarmos um som novo
depois de duas décadas, e
também para o público,
que nos cobrava bastante
isso. E quando tocamos na
loucura que foi o Lollapalooza numa apresentação
levantada em 24 horas, na
total surpresa, tivemos a
oportunidade de defender
o som ao vivo junto com o
Criolo, num show transmitido em tempo real e direto
para todo o planeta. Foi
louco o bagulho!”.
Com de reefs de guitarra, muito peso e intensidade, ‘Distopia’ é repleta de
mensagens que carregam
os princípios da banda nesse retorno. A track traz ainda um manifesto, entoado
pela voz de BNegão: “repense, reflita, recuse, resista” são as palavras de ordem presentes na faixa, e
que de maneiras diferentes
se refletem por todo o disco.
(Especial para O Hoje)

Sucesso nos Estados Unidos e exibida em mais de
190 países, a série ‘Sunset:
Milha de Ouro’, da Netflixt,
trouxe ainda mais para os
holofotes a vida de Christine
Quinn, uma bem-sucedida
corretora de imóveis de Los
Angeles, dona de uma personalidade forte e irretocável. Disposta a dividir com
as mulheres os valores que
a levaram ao estrelato, a
empresária escreveu ‘Boss
Bitch: Pare de se desculpar
por quem você é... E seja
dona da p*rra toda’.
No livro, Christine Quinn
mostra como assumir, sem
remorso ou culpa, todo seu
potencial. Seja na vida pessoal ou profissional, o importante, segundo ela, é ser
o que ela denomina de ‘Boss
Bitch’: uma mulher forte,
poderosa e assertiva com
estilo próprio e sem medo
de ser autêntica. Por meio
de exemplos pessoais, a empresária elenca uma série
de lições para que as mulheres possam se tornar empoderadas e assumam o controle de suas vidas.
Christine conta que não
completou o ensino básico e
que logo cedo trabalhava
como garçonete, modelo e
atriz, até se tornar uma empresária milionária e de sucesso. Ela também apresenta
técnicas para se alcançar o
resultado desejado e define
regras para a vida amorosa:
“nunca sacrifique o que você
mais valoriza”. E, como profissional, adverte: “pare de
se desculpar” no trabalho,
“vá além das expectativas”.
‘Boss Bitch’ tem por ob-

jetivo ajudar a mulher moderna a tomar posse de seu
poder pessoal, livre de dogmas, para que ela possa se
tornar quem é, sem máscaras, vergonha ou medo. “Vamos tomar atitudes radicais,
ter uma vida grandiosa, ser
poderosa e jogar as desculpas no lixo. Mas, antes que
possamos fazer isso, você
tem que estar totalmente
entregue e confiante e estar
preparada para se comprometer com esse processo”,
exalta Quinn.

Sobre a autora

Christine Quinn é a estrela principal da popular
série Sunset: Milha de Ouro,
da Netflix, sucesso absoluto
nos Estados Unidos, e que
já estreou em mais de 190
países, tendo confirmadas a
6ª e a 7ª temporadas. É corretora de uma imobiliária
de elite que vende propriedades de luxo a clientes
abastados na região de Los
Angeles, onde mora com o
marido e o filho. (Especial
para O Hoje)

Christine Quinn é corretora de uma imobiliária de elite que vende propriedades de luxo em Los Angeles

RESUMO De NovelaS
t
Chamas da Vida
Fausto chama Xavier de cretino. Xavier diz que é um mal
entendido. eurico conta que
lincon já denunciou Xavier.
Fausto manda Xavier contar
se vilma está por trás de tudo.
Tomás diz para cazé que Suelen não é a incendiária. cazé
diz que todas as provas indicam que Suelen é a criminosa.
Tomás diz que a prova é falsa
e o incendiário dopou Suelen
para pegar as digitais dela.
cazé fica indigando e não se
conforma em ter acusado Suelen. Tomás diz que desconfia
de beatriz. Suelen chega na
pensão com roseclair.

Mar do sertão
o coronel se revolta contra
José, e Deodora explica como
o marido deve agir. candoca
exige que José não se aproxime
de Manduca até que ela converse com o filho. laura se prepara com Timbó para ir à procura de Maruan. Timbó estranha a presença de Mirinho na
cidade. Zahym destrata Maruan, e labibe repreende o pai.
candoca se prepara para conversar com Manduca. Tertulinho interrompe a conversa de
candoca com Manduca, que
acaba ouvindo, escondido, sobre a volta de Zé Paulino. labibe oferece comida a Maruan.

Cara e Coragem
anita afirma que não pode
contar para Ítalo sobre as placas. Kaká tenta convencer lou
a sair da coragem.com. andréa revela que exigiu a presença de Pat como sua dublê,
e Hugo estranha a atitude.
andréa apresenta bob para
Moa. bob fica tenso ao ser
apresentado para Pat que
acredita já ter visto o empresário antes. bob alerta Danilo
sobre a dublê e olívia. rebeca
pensa em ir até o abrigo onde
cresceu. Sossô conta para Gui
que Pat e Moa se beijaram
antes da separação dos pais,
e o menino questiona alfredo.

Poliana Moça
Kessya conta a Poliana que
João e Helena terminaram. eugênia conta a Davi que teve
medo de falar que a mãe biológica das crianças veio atrás
dos filhos. Kessya fica chateada com Helena e Song. Yuna
lê uma reportagem que Pinóquio já tinha sido roubado antes, e foi pelo pai de roger.
Song pede desculpas a Kessya.
Pinóquio diz a luca que roger
está mentindo e fica interessado no boneco. Pedida em
casamento por Jefferson, brenda conta a novidade a raquel.
eugênia conta aos seus filhos
sobre mãe biológica.

Pantanal
Tenório pede a José leôncio
e Mariana que convençam Maria bruaca a deixar a fazenda
de fora na divisão. Muda atiça
alcides contra Tenório. Juma
comenta com Mariana que
não gostou de Solano. o velho
do rio deixa claro para Juma
que é importante ela estar na
tapera na hora do parto. Zefa
reage ao assédio de renato.
Depois, observa sua conversa
com Solano e se assusta. José
leôncio avisa que Maria bruaca conseguiu o divórcio e que
abriu mão da fazenda. ela diz
a alcides que eles começarão
a vida no Sarandi.
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t
Cidade da diversão
o evento temático ‘Fun
city da Hello Kitty e amigos’
é um convite à diversão e ficará disponível no Flamboyant Shopping, até 16 de
outubro, no atrium - Piso 2.
a atração tem 160 metros
quadrados e conta com um
inflável gigante, além de atividades lúdicas, digitais e personagens da Sanrio. outra
brincadeira disponível na Fun
city é o pula-pula de 100 metros quadrados com obstáculos e circuitos. além disso,
a atração oferece um espaço
para oficinas onde as crianças
têm acesso a desenhos para
colorir, inspirados nos personagens mais famosos do
Japão. Quando: até 16 de outubro. onde: avenida Dep.
Jamel cecílio, N° 3.300, Jardim
Goiás - Goiânia. Horário: segunda-feira a sábado, das
10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.
Dramaturgia
o início da terceira temporada da série os Mosqueteiros é um dos destaques

‘Fun City da Hello Kitty’ possui um dos maiores pula-pulas indoor do País
do: quarta-feira (14). onde:
Tv brasil. Horário: 22h30.
Dança em cena
o itaú cultural movimenta
seus palcos físicos e virtuais
com a 5ª edição de a_ponte
– cena do teatro universitário.
e nesta quarta-feira (14), às
19h, é a dança quem conduz
a programação, com ‘Nada
Mais Seria como antes’, do

Gestão cultural
Segue em aberto as inscrições para o curso ‘especialização em gestão cultural contemporânea: Da ampliação do
repertório poético à construção de equipes colaborativas’.
elas ficam disponíveis no site
escola.itaucultural.org.br até
4 de outubro, às 18h. o objetivo do itaú cultural e o instituto Singularidades é pensar
o universo da gestão cultural,
desde modelos de liderança
até questões relativas às políticas públicas para o setor.
Dessa maneira, busca-se a
qualificação de gestores culturais, a partir da ampliação
de seus repertórios poéticos,
com ênfase na arte brasileira.
o programa é gratuito e com
formato de ensino a distância
(eaD). Quando: até 4 de outubro. onde: escola.itaucultural.org.br.

Marcelo Barra e Grace Carvalho fecham
temporada de ‘Estrelas do Araguaia’
A edição comemorativa
de 19 anos do projeto Estrelas do Araguaia foi encerrada
em grande estilo, com shows
de Marcelo Barra e Grace
Carvalho, no último sábado,
10 de setembro.
Pela primeira vez fora da
rota do Rio Araguaia, o fechamento aconteceu na cidade de Goiás, com iluminação natural de uma grande lua cheia. O palco foi posicionado próximo ao Rio
Vermelho e a Cruz do
Anhanguera, ao lado esquerdo do Museu de Cora Coralina, ao lado direito do Instituto Biapó e à frente da
Igreja do Rosário.
De acordo com o organizador do evento, Sergei Cruvinel, a temporada de 2022
foi fechada com chave de
ouro, superando as expectativas.“Pela primeira vez

19ª edição contemplou mais de 30 mil pessoas, com 23 shows
em 19 anos o projeto saiu
das areias e praças das cidades banhadas pelo Rio
Araguaia e desembarcou
neste município lindo, patrimônio histórico da humanidade. O encerramento foi
esplêndido ao som de Marcelo Barra e Grace Carvalho.
Finalizar a temporada na cidade de Goiás refletiu totalmente no objetivo do proje-

to, que é entregar alegria,
música e conscientização ao
público”, informa Sergei.
Além dos shows, o público ainda presenciou o lançamento do livro que faz
homenagem a Tia Tó, sarau
de poesias e orquestra de
violeiros. “Ver aquele público educado e participativo
cantando e se emocionando
ao som das canções goianas

nos fez acreditar ainda mais
no futuro promissor do Estrelas do Araguaia. Finalizamos a edição com sentimento de dever cumprido”,
ressalta Sergei Cruvinel.
Somando a primeira e segunda fase da temporada de
2022, o Estrelas do Araguaia
realizou 23 shows nas praças,
acampamentos e ruas de cidades banhadas pelo Rio Araguaia, além da cidade de
Goiás. A edição foi recebida
por mais de 30 mil pessoas,
que tiveram acesso gratuito
a apresentações musicais e
culturais, palestras, esportes,
recreação infantil e distribuição de brindes com temáticas ambientais. Outro
destaque para 2022 foi a
conscientização do Projeto
Piraíba, que monitora e informa sobre a espécie do peixe que deve ser preservado.

CELEBRIDADES
simone e simaria: saiba detalhes do reencontro das
irmãs após fim polêmico
da dupla
Simone e Simaria estão separadas profissionalmente
desde agosto após uma série
de episódios polêmicos que
culminaram no fim da dupla.
Desde então, elas têm evitado
aparições públicas. Nesta segunda-feira (12), as artistas
romperam esse hiato e voltaram a aparecer juntas. Simaria
deu um festão em sua mansão, a mesma que foi alvo de
um processo judicial do exmarido, para comemorar o
aniversário de 7 anos de Pawel, o segundo filho. Simone,
que inicia a carreira solo no
mês que vem, estava entre
as convidadas, além do irmão,
caio, e da mãe, Dona Mara.
De acordo com o colunista
leo Dias, o clima entre as cantoras estava ótimo e elas aparentavam, finalmente, terem
resolvido as diferenças. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Gabily expõe preconceito
por ser funkeira ao ser parada em blitz com carro de
R$ 154 mil
Gabily sofreu preconceito
ao ser parada em uma blitz
no rio de Janeiro. a cantora
disse que durante a aborda-

Separada de Neymar, Bruna
Biancardi reage a especulações de
rivalidade com Bruna Marquezine
Solteira desde
o fim do namoro
com Neymar Jr.,
Bruna Biancardi
falou sobre a "rivalidade que criaram" entre ela e
uma "outra pessoa" nos últimos meses.
Durante o relacionamento
com o jogador, a modelo
conviveu com uma série
de comparações com Bruna Marquezine, ex do atleta. "Era tão sem fundamento que eu, simplesmente, não lidava/lido.
Acho triste criarem rivalidade entre duas mulheres e incitarem ódio a
uma delas, só por terem
se relacionado com a mesma pessoa. Estamos em
gem um policial questionou
se o seu carro, uma evoque
de r$ 154 mil, era adulterado,
já que ela é funkeira. "Fui abordada por uns policiais civis.
Me pararam e mandaram eu
encostar. Tinha uma [blitz da]
lei Seca na frente, mas foi um
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t
grupo paranaense estranha
companhia de Dança-teatro.
com direção, pesquisa de linguagem e apresentação de
Gabriel Paleari. Saiba mais
em: (www.itaucultural.org.br).

da programação de setembro
da Tv brasil. a épica produção
de dramaturgia pode ser
acompanhada a partir desta
quarta-feira (14), às 22h30,
com episódios semanais na
telinha da emissora pública.
'espólios de guerra' é o primeiro capítulo da trama. o
seriado revela a jornada de
quatro mosqueteiros em defesa da coroa francesa. Quan-

n

2022", disse. Bruna confirmou o término com
Neymar no dia 12 de agosto. "Não estou mais em
um relacionamento já faz
algum tempo. Não, não
houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito
carinho por ele e por toda
a família. Por favor, parem de envolver meu
nome, obrigada!", pediu
na ocasião. (Patrícia Dias,
Purepeople)
policial civil que me parou. ele
falou 'documento do carro e
habilitação'. Dei para ele, e
ele perguntou 'o carro está
no seu nome?', falei que está.
aí ele [perguntou], 'o que você
faz? É DJ?'. eu disse 'não, sou
cantora'. ele 'de funk?', e eu

[respondi] 'é'. ele disse 'ih, esse
pessoal do funk é f*da. vou
passar um scanner no seu
carro, porque é campeã de
clonagem", relatou. (Patrícia
Dias, Purepeople)
Gisele Bündchen comenta
polêmica com aposentadoria de Tom Brady
Gisele bündchen está no
olho do furacão por conta de
rumores sobre uma crise no
casamento com Tom brady.
a modelo, que chegou a mandar um recado ao marido em
meio à polêmica, concedeu
uma entrevista à revista americana ‘elle’ e falou sobre o
que foi apontado como motivo para o momento turbulento: a desistência da aposentadoria do atleta. "obviamente, tenho minhas preocupações. este é um esporte
muito violento, e tenho meus
filhos e gostaria que ele estivesse mais presente", diz Gisele. "eu definitivamente tive
essas conversas com ele várias vezes. Mas, em última
análise, sinto que todos têm
que tomar uma decisão que
funcione para eles. ele precisa
seguir sua alegria também",
pontuou a modelo, que já viveu outros rumores de separação anteriormente. (Matheus Queiroz, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia agitado e
cansativo, então é importante
priorizar equilíbrio e colocar limites nas pessoas ou nos seus
próprios desejos e ambições.
você pode viver um dia de gastos
inesperados. Por isso mesmo é
preciso cuidar das suas finanças
e se organizar mais.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer equilíbrio e
boas trocas. Negociações em curso. Tome cuidado com a falta de
cuidado com a sua comunicação.
o dia traz boas ideias e capacidade
de agir de uma forma inspirada.
Tome cuidado com o excesso de
gastos e com impulsividades.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com excessos.
Mantenha a discrição sobre seus
projetos. a competição pode ser
prejudicial, então mantenha sua
posição humilde para evitar energias negativas em sua direção.
Saiba ser prático. convém cuidar
melhor da saúde do corpo.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Suas ideias podem ser bem
executadas hoje, portanto é indicado manter o foco e não dispersar. você pode viver algum
fim de ciclo para que haja abertura de algum novo horizonte.
o futuro será promissor, mas é
preciso se desvencilhar de bagagens desnecessárias.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer excesso de
pensamentos e ideias ou preocupações. Tome cuidado com a
dificuldade de resolver os problemas, que podem fazer você ficar
remoendo tudo na mente. Fofocas
podem acontecer. além disso,
tome cuidado com discussões.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia tem sobrecarga e muito
trabalho. Pode ser um dia mais
triste ou desanimador. Tome cuidado com excesso de exílio. Pode
ser interessante buscar os amigos ou pessoas queridas. a teimosia ainda pode existir, gerando discussões e brigas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
existe muita sorte financeira
no dia de hoje, caso você saiba
se reinventar, ser autêntico e motivado. Pode ser preciso se dedicar
a algo novo com muita satisfação.
Tome cuidado com o excesso de
gastos e não assuma mais do
que pode dar conta neste dia.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
você pode se sentir em alguma disputa hoje ou ser o objeto
dessa disputa. vale a pena buscar
aprender algo novo. Faça conexões positivas e evite brigas com
as pessoas à sua volta. Tome cuidado com o excesso de preguiça
ou de necessidades físicas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia favorece suas iniciativas,
mas cuidado com a falta de planejamento. evite se colocar em
situações arriscadas sem necessidade. Priorize a sua segurança.
você pode colocar a mão na massa e estar com muita energia, tomando decisões corajosas hoje.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia traz paz e descanso,
além de boas trocas e conexões
afetivas. os amigos podem estar
potencializados, assim como os
romances. você pode aproveitar
o seu dia para estudar ou fazer
reflexões e planejamentos para
administrar melhor a sua vida.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
você pode estar com muita
intensidade de ideias, força e coragem para avançar, mas é preciso
calma e pensamento estratégico.
Tome cuidado com raiva e agressividades gratuitas, que podem
afastar as pessoas que você ama.
bom dia na vida profissional.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz boas notícias. você
pode ter boas ideias e compartilhá-las com entusiasmo com as
pessoas à sua volta. evite atitudes
egoístas ou mesquinhas. Seja generoso. você está meio conselheiro também. bom dia para estudos e resolução de problemas.
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Essência

Tempo seco
aumenta a
incidência
de doenças
respiratórias; veja
como se proteger

Bem-estar em foco
Especialista
destaca alguns
cuidados a
serem tomados
neste período do
ano, como o
aumento da
hidratação

Elysia Cardoso
Muito calor, com termômetros que marcam mais de
30oC, e o tempo seco são fatores que aumentam a incidência de problemas respiratórios,
nessa época do ano. De acordo
com o Ministério da Saúde, a
baixa umidade do ar requer
cuidados especiais, que valem
principalmente para as pessoas que sofrem com doenças
crônicas pulmonares e relacionadas ao coração.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a
umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50 e 80%. Entretanto, em algumas épocas
do ano, como no inverno, ela
tende a cair, inclusive, abaixo
de 30%. As regiões Centro-Oeste e Sudeste são, geralmente,
as mais prejudicadas. Nestes
estados, há um significativo
aumento de buscas por atendimento médico, principalmente por pessoas alérgicas.
“Essa condição climática
desfavorável causa o ressecamento das mucosas das
vias aéreas, o que facilita o
surgimento de sintomas e
doenças no trato respiratório. Também causa desidra-

tação corporal, o que leva
ao ressecamento da pele,
dermatites e irritações. As
principais doenças que se
manifestam nesse período
são rinite, sinusite, pneumonia e asma”, pontua a coordenadora do curso de Enfermagem da faculdade Anhanguera, Dienit Verissimo.
Segundo a professora, a
preocupação é maior com as
crianças e idosos. Pela fragilidade do organismo, existe uma
chance maior de complicação.
Por isso, o cuidado precisa ser
redobrado e, ao sinal de malestar, deve-se buscar acompanhamento médico.
A especialista explica que,
em dias muito quentes, é im-

portante beber uma quantidade maior de água, garantindo a hidratação, usar roupas leves e manter uma alimentação equilibrada. “Beber
água é fundamental em qualquer época do ano, neste momento, mais ainda. Alimentos
que sejam diuréticos, como
café, chá e refrigerantes, devem ser consumidos com cautela, já que colaboram com a
perda de líquidos pelo corpo.
Os grupos dos idosos e das
crianças são os mais suscetíveis à desidratação. Por isso
é preciso monitorar a alimentação deles”, orienta.
A docente ainda destaca
que é importante evitar locais com aglomeração de pes-

soas e deixar os ambientes
limpos e arejados. Segundo
a especialista, o uso de umidificadores de ar deve ser

apenas por curtos períodos,
para que não haja proliferação de mofo no ambiente.
(Especial para O Hoje)

dicaS para aliviar OS SintOmaS
2 aumente a hidratação, ingerindo mais água, suco natural e água de coco;
2 Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;
2 Evite atividades físicas nas horas mais quentes do dia;
2 a pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade e a
recomendação é o uso de hidratantes;
2 soro fisiológico ajuda na hidratação das vias áreas. pingue algumas gotas
nos olhos e no nariz, em caso de ressecamento.

CINEMA
t
esTReias

nemark Passeio das Águas:
14h55, 15h05, 17h30. Kinoplex
Goiânia: 14h25.

Tromba Trem (Tromba Trem,
2022, brasil). Duração:
1h34min. Direção: Zé brandão.
elenco: roberto rodrigues,
Marisa orth, elisa lucinda.
Gênero: animação. cinemark
Flamboyant: 14h40, 15h30. cineflix butiti: 15h45.
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: a True Story,
2022, rússia). Duração:
1h20min. Direção: vasiliy rovenskiy. elenco: Jon Heder, Tom
Kenny, Pauly Shore. Gênero:
animação, família, aventura,
Ffantasia. cinemark Flamboyant: 14h30, 16h50. cinemark Passeio das Águas: 14h20,
16h35. cineflix butiti: 17h.
Men: Faces do Medo (Men,
2022, reino unido). Duração: 1h40min. Direção: alex
Garland. elenco: Jessie
buckley, rory Kinnear, Paapa essiedu. Gênero: Terror,
drama. cinemark Flamboyant: 19h20, 21h45.
Minha Família Perfeita (Minha Família Perfeita, 2022, brasil). Duração: 1h25min. Direção:
Felipe Joffily. elenco: isabelle
Drummond, rafael infante,
Zezé Polessa. Gênero: comédia. cinemark Passeio das
Águas: 16h25, 18h50, 21h15.
cineflix butiti: 17h40, 19h30.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eua). Duração:
1h39min. Direção: William brent
bell. elenco: isabelle Fuhrman,
Julia Stiles, rossif Sutherland.
Gênero: Terror, suspense. cineflix aparecida: 19h30.
eM CaRTaZ
Papai é Pop (Papai é Pop,
2022, brasil). Duração:
1h48min. Direção: caíto ortiz.
elenco: lázaro ramos, Paolla
oliveira, elisa lucinda. Gênero:
comédia dramática. cinemark
Flamboyant: 20h15. cinemark

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.

O longa-meragem ‘Minha Família Perfeita’ conta com Isabelle Drummond e Rafael Infante no elenco
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. Ki-

noplex Goiânia: 14h30, 16h45,
19h, 21h15. cineflix aparecida:
17h, 19h15, 21h30. cineflix
butiti: 17h10, 19h20, 21h30.
Em Era Uma Vez Um Gênio
(Three Thousand Years of longing, 2022, eua/austrália). Duração: 1h49min. Direção: George Miller. elenco: idris elba,
Tilda Swinton, ece Yüksel. Gênero: romance, fantasia, drama. cineflix aparecida: 16h40.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(Spider-Man: No Way Home,
2021, eua). Duração: 2h
28min. Direção: Jon Watts.
elenco: Tom Holland, Zendaya,
benedict cumberbatch. Gênero: ação, aventura, fantasia.
cinemark Flamboyant: 14h50,
18h10, 21h30. cinemark Passeio das Águas: 13h50, 17h10,
20h30. Kinoplex Goiânia:
14h20, 17h, 17h30, 20h10,
20h40. cineflix aparecida: 15h,
18h10, 21h20. cineflix butiti:
16h50, 17h50, 20h, 21h.
After – Depois da Promessa
(after ever Happy, 2022, eua).
Duração: 1h35min. Direção:
castille landon. elenco: Josephine langford, Hero Fiennes Tiffin, louise lombard.

Gênero: Drama, romance. cineflix aparecida: 14h50.
Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where The crawdads Sing,
2022, eua). Duração: 2h05min.
Direção: olivia Newman. elenco:
Daisy edgar-Jones, Taylor John
Smith, Harris Dickinson. Gênero: Drama, suspense. cinemark
Flamboyant: 17h40, 20h30. cinemark Passeio das Águas:
13h, 20h45. Kinoplex Goiânia:
14h50. cineflix aparecida:
21h30. cineflix butiti: 21h20.
Não! Não Olhe! (Nope, 2022,
eua). Duração: 2h10min. Direção: Jordan Peele. elenco: Daniel
Kaluuya, Keke Palmer, Steven
Yeun. Gênero: Terror, suspense.
cinemark Flamboyant: 14h,
14h15, 17h25, 20h45. cinemark
Passeio das Águas: 15h05, 21h.
Kinoplex Goiânia: 18h30, 21h10.
cineflix aparecida: 16h40, 19h,
21h40. cineflix butiti: 21h20.
O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: The legend of
Hank, 2022, eua). Duração:
1h43min. Direção: rob Minkoff,
Mark Koetsier. elenco: Samuel
l. Jackson, Michael cera, Mel
brooks. Gênero: animação, comédia, família. cinemark Flamboyant: 13h, 15h25, 17h50. ci-

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
O conflito já tem
feito com que os
preços de
commodities
agrícolas subam,
em especial o trigo
e o milho

Guerra na Ucrânia: entenda os
impactos na economia do Brasil
Especialistas temem aumento da
inflação referente
à elevação no preço internacional
dos alimentos e da
gasolina
Mariana Fernandes
A invasão de tropas russas
ao território ucraniano completou um pouco mais de 6
meses e já causou impactos
econômicos, como as cotações
de dólar e petróleo, que dispararam. Em consequência,
os economistas que temiam
negativas em nosso País, já
conseguem apontar impactos
que podem ser positivos, se
levado em conta que guerras
nunca são justificáveis.
Entre os impactos em nosso
País no quesito economia, os
especialistas temiam um aumento da inflação referente à
elevação no preço internacional dos alimentos e da gasolina, quedas de investimentos
e uma redução econômica europeia que pode comprometer
a exportação de produtos brasileiros. Já entre os impactos
que poderiam ser considerados positivos à economia nacional estavam a valorização
das commodities brasileiras e
uma possível desvalorização
do dinheiro norte-americano.
No Brasil, onde a bolsa e o
câmbio vinham se beneficiando do fluxo estrangeiro atraído
pelas commodities e ativos considerados baratos, não foi diferente. Só no mês de fevereiro,
início da guerra, o dólar avançava 1,83% em comparação ao
real, cotado a R$ 5,096.
Outro impacto presente
com a guerra foi a inflação.
O cenário de preços mais altos
e a atividade estagnada se
torna prejudicial para a economia como um todo e pode
impactar desde consumidores
a integrantes das cadeias produtivas nacionais.
A Petrobras, empresa que
atua em 30 países, rapidamente reajustou os preços dos
combustíveis no início do conflito devido ao valor do petróleo ter ultrapassado US$

100. O item, considerado essencial, foi um dos maiores
responsáveis pela inflação do
teto no ano passado e, ao lado
dos alimentos, é um dos grandes vilões da inflação. Ontem,
o valor era de US$ 93,51.
“As pressões sobre os [preços dos] combustíveis afetam
o mundo inteiro. Piora ainda
mais uma inflação que já está
muito elevada”, diz o economista Sérgio Vale. “Se tem
mais inflação, será necessário
subir mais os juros, e juros
mais altos dificultam o crescimento lá na frente. ”
O economista ressalta também que em um conflito ar-

mado entre nações, o ritmo
da atividade econômica acaba
diminuindo na Europa devido
à dependência do gás russo.
Fornecedores como os países
árabes sabem que, se o petróleo chegar a US $120, por
exemplo, outros países irão
comprar menos petróleo. “O
Brasil é um caso estranho porque a gente exporta petróleo
bruto e importa refinado na
forma de combustíveis porque
não temos capacidade de refinar o petróleo (que consome). Se subir o petróleo, sobe
o preço do combustível”, complementa.
Foi possível analisar que

a pressão se deu por todos
os lados, já que Rússia e
Ucrânia são grandes exportadores agrícolas, principalmente na produção de trigo,
milho, cevada, óleo de girassol e gasolina. Um bloqueio imposto pelo governo
russo ao funcionamento dos
portos da Ucrânia durante
a invasão fez disparar os
preços dos alimentos no
mundo. Em alguns países
mais pobres, os produtos
chegaram a faltar nas prateleiras.
A guerra em curso também
levou à redução da safra ucraniana. As produções equivalentes a 86 milhões de toneladas de grãos pelo País não foram colhidas. Os principais
importadores são países em
desenvolvimento, como Indonésia, Bangladesh, Turquia e
Iêmen.

Setores afetados

O professor da Faculdade
de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo
(USP), Simão Silber, diz que
que vê o agronegócio brasileiro como o setor do País que
foi mais beneficiado pela si-

tuação da Ucrânia, mas também um dos mais afetados.
O conflito já tem feito com
que os preços de commodities
agrícolas subissem, em especial o trigo e o milho. A propensão é de que os produtores
acompanhem a alta, seja para
vender no mercado externo
ou interno.
O agronegócio também
pode sofrer perdas dependendo do impacto das sanções
do ocidente contra a Rússia
no comércio de fertilizantes.
O cenário, portanto, seria de
encarecimento dos custos de
produção, afetando as margens dos produtores.
Especialistas também analisam benefícios para empresas
ligadas ao petróleo, como a
Petrobras e, em menor escala,
os minérios, que normalmente
se tornam mais atrativos em
períodos como a crise atual.
A principais perdas podem
vir dos setores de varejo e indústria, já que a junção de
juros altos e uma inflação ainda maior desaquecem a atividade econômica. Economistas analisam melhora no
setor, até o final deste ano.
(Especial para O Hoje)

