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PIB goiano sobe
5,7% puxado por
agro, serviços
e indústria no
2º trimestre
O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás no segundo trimestre
de 2022 cresceu 5,7%, aponta levantamento do Instituto
Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(IMB). O número é superior ao crescimento nacional, que
foi de 3,2%. O resultado positivo foi puxado pelos desempenhos registrados na agropecuária, indústria e serviços.
No mercado de trabalho, dados divulgados pelo IBGE
mostraram queda significativa na taxa de desemprego,
que passou de 12,4% para 6,8% no período. Economia 4

12 mil multas
canceladas são
alvo de apuração

Economia goiana se mostra mais promissora do que a projeção apresentada pelo FMI

eDuarDo L’HoteLLier

o que jovens
empreendedores têm a
ensinar ao mercado
Opinião 3

Servidores do Detran foram afastados suspeitos de cancelar 12
mil multas. A Delegacia Estadual
de Repressão a Crimes Contra a
Administração Pública concluiu
tanto a investigação da operação
Culpare Mortuos quanto da Medical Report. Cidades 10

Deijenane SantoS

elizabeth ii, personagem
e testemunha
ocular da história
Opinião 3

Goiás teve 11 mil
crianças grávidas
no ano de 2021
O número de crianças e adolescentes gestantes ou com filhos
ficou abaixo da meta de 15% de
2018 a 2020. Mas ainda segue
alto. Em 2021, foram registradas
11.876 grávidas entre 10 e 19
anos em Goiás. Apenas em Goiânia, foram 1.016 casos. Cidades 11

Câmara se irrita
com demora no
envio de projetos

Campos estranha
Ronaldo Caiado vence queda de
braço pelo apoio do Republicanos aproximação de

Vereadores se mostraram incomodados com demora no envio dos textos complementares
ao Plano Diretor. Política 5

Rogério Cruz chamou o tucano
de “nosso senador” e provocou
surpresa no entorno do candidato
a senador João Campos. Política 6

Desde o período de pré-campanha, o presidente estadual do partido, deputado federal João Campos, queria disputar o Senado. Sem o apoio declarado do governador Ronaldo Caiado (UB), resolveu disputar a vaga
na chapa de Gustavo Mendanha (Patriota). Mas o restante do Republicanos
nunca saiu da base caiadista. E resolveu abandonar Campos. Política 2

Auremir mANtém
foco esmeraldino
em permanência

LEia nas CoLunas

t

Xadrez: Expectativa e frustração em uma corrida disputada
pela vaga ao Senado
Política 2

Mesmo com o Goiás distante
do Z4, o volante prefere não
mudar o foco da equipe para
uma possível vaga em um torneio internacional, como a
Copa Libertadores. Esportes 7

Econômica: Varejo abre segundo semestre com perdas
para a maioria dos setores
Economia 4

No AspirANtes,
Vila Nova enfrenta o
Red Bull Bragantino

esplanada: o consumo nas residências do Brasil registrou
melhora no mês de julho
Política 6

Moradores do Vera
Cruz sofrem com falta
de asfalto e abandono

Cidades 9

Cruz e Marconi

Foco no cliente
como chave
para o sucesso

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

O Dia do Cliente é uma data de reflexão para os empresários que desejam
implementar melhorias nos seus negócios e, claro, faturar mais. Negócios 17

Mirando uma vaga na final da
competição, o Tigre leva para o
confronto de logo mais a vantagem de jogar pelo empate, já
que no jogo de ida venceu por 2
a 1 o Massa Bruta. Esportes 8
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Expectativa e frustração na
corrida pela vaga ao Senado
Candidato petista engrossa tom contra Caiado e cola em Gomide

Wolmir Amado
diversiﬁca
estratégias para
alavancar votos
Candidato do PT em Goiás, o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Wolmir Amado recebeu o
apoio do ator Paulo Betti em nova estratégia para deslanchar
na votação de 2 de outubro. O artista gravou um vídeo a
pedido do vice na chapa petista, fernando Tibúrcio (PSB).
“Se você não quer ficar no lado do atraso, da violência, da
insensibilidade, vote no único governador que está ao lado do
Lula. Goiás precisa ser amado [Amado]”, disse o ator em vídeo
divulgado pelo próprio petista. Além disso, o ex-reitor tem engrossado o tom contra o ex-governador Ronaldo Caiado (União
Brasil). Em sabatinas recentes, inclusive ao O Hoje, ele afirmou
que o gestor, mesmo com dinheiro em caixa, deixou mais de
600 mil famílias passando fome. Ele cita que os dados são do
Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Brasil.
Também nesta primeira quinzena de setembro, o governadoriável esteve em Anápolis, onde “colou” com o ex-prefeito da
cidade e deputado estadual Antônio Gomide. O ex-gestor deixou
a administração bem avaliado. “Vamos fazer em Goiás o que o
PT fez nesta cidade”, disse naquele momento. “Aqui em Anápolis,
assim como em outras cidades goianas, mostramos o modo
petista de governar com inclusão, desenvolvimento, infraestrutura
e cuidado com o povo, exercendo cidadania e justiça.”
Wolmir tem sempre reforçado que é o candidato de
Lula em Goiás. Em sabatina ao Jornal O Hoje na última semana, o governadoriável defendeu a força de transmissão
de votos do ex-presidente para a disputa no Estado. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

Poucas vezes uma única vaga para senador
foi tão disputada como nesta eleição de 2022.
São nove postulantes, sendo que só na base de
Ronaldo Caiado (UB) são três fortes concorrentes.
Mas a questão não é o número de pretendentes
e sim a indiferença do cidadão-eleitor. Se a
campanha para o governo anda meio sem entusiasmo, imagine para o Senado, que, fora o
noticiário político e o horário eleitoral, pouco
se vê ou ouve falar em candidato a senador. Alguns deles se destacam por ser mais conhecidos
e políticos com anos de estrada, caso do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), Vilmar Rocha
(PSD), Delegado Waldir (UB), João Campos (Republicanos) e Alexandre Baldy (Progressistas).
Os demais são praticamente desconhecidos da
grande massa eleitoral. A ferocidade da disputa
pela vaga se encontra entre os nomes acima
sendo que todos correm atrás de Marconi, seguido
pelos demais, variando de acordo com as pesquisas. As oscilações do sobe e desce das pesquisas
têm provocado calafrios entre eles, frustrações e
roer de unhas, mas, faltando exatamente 17 dias
para a eleição, tende a piorar. O vale tudo entra
em cena na tentativa de canibalizar
os
concorrentes
em credibilidade e votos.
O mais ‘depenado’ é João
Campos,
que se viu
abandonado na calçada da Igreja
Universal.

xadrez@ohoje.com.br

Força das mulheres

A primeira-dama de Goiás, Gracinha
Caiado, foi o abre-alas das mulheres
no engajamento na campanha eleitoral
do marido, Ronaldo Caiado (UB). Ela
tem sido uma ‘general’ eleitoral, não
só de Caiado, mas também dos candidatos da base. Carismática e sem formalismo, Gracinha tornou-se um símbolo desta eleição. Outras ex-primeiras-damas, como Valéria Perillo (PSDB),
que tem feito carreatas no interior,
Mayara Mendanha (Patriota) também
encabeça corpo a corpo a favor do
marido, Gustavo Mendanha.

Senhora Baldy

Assim como a maioria das mulheres de políticos que não querem ser
apenas expectadoras da política, Luana Limírio Baldy, mulher do candidato
ao Senado Alexandre (Progressistas),
também entrou para valer na busca
de votos para o marido. Coordenadora
da campanha de Baldy em Anápolis,
ela surpreende pela garra e disposição
em resolver as dezenas de demandas
que chegam ao comitê.

Tebet quem?

Se o PT estiver dependendo do
apoio do MDB de Simone Tebet em
Goiás para vencer Jair Bolsonaro no
primeiro turno, podem encontrar outra
estratégia. A não ser o meio político e
a mídia, de um modo geral, ninguém
fala em Simone. Parece que a candidata
a presidente pela federação MDB, PSDB
e Cidadania é um nome “estrangeiro”
para os goianos.

Enel na estrada
Centro e direita

De acordo com o Ipec (antigo Ibope), 35% dos
brasileiros se declaram de direita e 37% de
centro. Só 26% de esquerda. Isso explica a liderança de Jair Bolsonaro (PL) na Região CentroOeste e, particularmente, em Goiás, onde mantém
uma grande dianteira em relação ao concorrente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As cinco unidades de atendimento
móvel da Enel Distribuição Goiás percorreram 24 mil quilômetros neste
ano, de janeiro a agosto. As lojas móveis
passaram por 55 cidades do Estado e
fizeram 35 mil atendimentos ao público, aproximando os clientes da companhia e encurtando distâncias. (Especial para O Hoje)

Ronaldo Caiado vence queda
de braço pelo Republicanos
Reprodução

Eleições2022
Episódios mais recentes demonstram
que mesmo com ida de João Campos
para a base mendanhista, governador
ficou com a força política do partido
Felipe Cardoso
Desde a pré-campanha o
Republicanos tem sido alvo de
disputa. A princípio, o partido
deu sinais de que caminharia
rumo ao projeto de reeleição
caiadista. Por ter abrigado em
sua base de apoio uma grande
quantidade de partidos, naturalmente diversos candidatos
surgiram em busca da única
vaga destinada ao Senado goiano nas eleições deste ano. E
foi justamente esse o entrave
que resultou na debandada do
partido em direção ao principal
adversário do governador.
Quem acompanha de perto
a política goiana conhece bem
as entrelinhas dessa história.
João Campos (Republicanos),
sagaz que é pela larga experiência, abraçou a oportunidade que lhe foi dada de compor
com o time de Gustavo Mendanha (Patriota). Os motivos
se resumem à tentativa de abrir
vantagem em relação aos adversários que se viram diante
da árdua missão de brigar pela

cadeira sem a benção do governador.
Enquanto Campos se projetou na disputa como o candidato do time oposicionista,
os demais alçaram voo solo
sob o lema ‘cada um por si,
Deus por todos’ ou ‘que vença
o melhor’ — o último tem sido,
inclusive, mais utilizado pelos
integrantes da base. A estratégia, no entanto, não obteve o
retorno esperado. O tímido
crescimento nas pesquisas de
intenção de voto publicadas
pelos principais veículos, além
da vantagem dos demais candidatos — sendo um deles da
base — atestam isso.
Como se não bastasse, os
episódios mais recentes demonstram que, apesar da ida
de Campos, candidato do Republicanos, para a base mendanhista, Caiado ficou com a
força política do partido. A
sigla, vale lembrar, é composta
e comandada por lideranças
evangélicas. A maioria delas
ligadas à Igreja Universal ou
Assembleia de Deus.

Em meio à disputa no Republicanos, Caiado levou a melhor e conquistou apoio de parte significativa do partido
Acontece que a cúpula desse
primeiro segmento oficializou
na última terça apoio à candidatura de Alexandre Baldy (PP),
adversário de Campos. A perda
para a candidatura de Campos
tem sido tratada, nos bastidores, como “imensurável”.
Além dos reflexos para a
corrida ao Senado, a disputa
pelo governo também acabou
afetada, haja vista que a vitória
desta queda de braço parece
ter ficado com Caiado. Além
de ter, agora, apoio de parte
significativa da igreja para um
candidato da base, o governador levou a melhor em relação

às lideranças. Ele conta com o
apoio, por exemplo, do deputado estadual, candidato à Câmara, Jeferson Rodrigues; além
do prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz e sua esposa que concorre
a uma vaga na Alego, Thelma
Cruz — todos do Republicanos.
Na última terça, Baldy reuniu centenas de lideranças ligadas à igreja e que oficializaram, no evento, apoio a seu
nome. Representando a Igreja,
o bispo álvaro Lima afirmou
que vai cobrar de Baldy, caso
seja eleito, ‘resultados’. A parceria entre a Universal, Baldy
e Caiado foi acertada no início

do mês em um almoço no Palácio das Esmeraldas
“Meu povo está aqui em
peso e vai te apoiar nessa campanha, mas lá no Senado, iremos cobrar os resultados do
seu trabalho”, destacou. álvaro aproveitou ainda para lembrar os feitos de Baldy pela
igreja e sua ajuda na construção de um templo da Universal
em Anápolis. Caiado, claro,
também falou com os fiéis e
aproveitou para destacar as
ações sociais realizadas pelo
Governo ao longo dos últimos
quatro anos de gestão. (Especial para O Hoje)
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O que jovens empreendedores
têm a ensinar ao mercado
Eduardo L’Hotellier
No início de carreira, quando eu observava
os líderes das maiores empresas do País, via
neles uma competitividade com a qual eu não
me identificava muito. A vida me levou para o
caminho do empreendedorismo e, desse lado
de cá pelo menos, as coisas são bem diferentes.
Unidos pelos mesmos desafios, que muitas vezes
envolvem a dura missão de vencer as barreiras
internas do País e conseguir tirar uma empresa
do papel e escalar os negócios, nós
fundadores de startups juntamos
forças para aprender uns com os
outros e matar um leão por dia,
ao invés de nos vermos como meros concorrentes.
Sempre costumo dizer que uma
das minhas melhores lições sobre
empreender é não ter medo de
contar sobre seu negócio, porque
dificilmente alguém irá roubar
sua ideia a ponto de você perder
sua oportunidade. Afinal, as pessoas já estão preocupadas e apaixonadas demais pelas próprias
ideias para terem tempo de pensar na sua. Soma-se a isso o fato
de que empreender no Brasil é
tão difícil que essa deveria ser a
última das nossas preocupações.
Quando eu comecei, lá em 2010, contei minha
ideia de negócio para o máximo de pessoas possível, de diferentes segmentos. Isso me ajudou,
e continua ajudando, a ver todos os lados do
negócio e, até mesmo, prever o que poderia dar
errado desde o início. Além disso, consegui entender pontos de vista diferentes dos meus, o
que me agregou muito. Algumas ideias das milhares que você ouve quando compartilha seu
plano de negócio vão ajudar a moldar ou redefinir sua empresa rumo ao sucesso.
E essa mesma lição lá do início do meu negócio continuo trazendo até os dias de hoje.
Alguns empresários podem dizer que é loucura,
por exemplo, contar sobre os planos da sua
empresa para outros empresários com segmentos de negócios similares. Isto é, empresas que
acabam cruzando o mesmo mercado dado a
expansão dos serviços oferecidos por cada uma.
Eu acho que é a loucura mais sensata que
existe. Por que isso?
O Brasil é um dos países mais desafiadores

para se iniciar um negócio. Além da preocupação de criar um negócio de alto impacto e possível de escalar rápido, os desafios precisam
estar ligados em resolver um dos nossos inúmeros problemas sociais ou econômicos. No
meu caso, a solução encontrada foi a de resolver
a questão na contratação de serviços. De outras
empresas, foi solucionar o acesso ao crédito,
logística, ou transporte, por exemplo.
Por isso, olho para as dezenas de empreendedores bem-sucedidos do Brasil com inspiração. Eles conseguiram tirar uma
ideia do papel mesmo diante de
tamanhas adversidades, assim
como também eu tive. Nos identificamos com os mesmos problemas,
desafios e oportunidades do ponto
de vista do negócio. Ao invés de
nos considerarmos concorrentes,
já que disputamos a atenção dos
mesmos investidores ou usuários,
vemos o que melhor podemos extrair um dos outros.
Isso vai desde um grupo no
Whatsapp (com os maiores empreendedores do País, espaço em
que compartilhamos bons contatos,
testamos novas ideias ou encontramos soluções para problemas
em comum), até um happy hour,
no qual podemos falar sobre negócios ou questões pessoais que também envolvem
nosso trabalho. O importante é termos essa
rede de compartilhamento, esse apoio mútuo
que nos inspira e motiva.
Poucas pessoas com quem você falar sobre
seu negócio terão a visão de um empreendedor
assim como você tem. Por isso, essa conversa de
fundador para fundador continua sendo uma das
mais valiosas. é preciso deixar de lado o medo de
perder espaço e se lançar para algo ainda maior,
o que pode ser mais colaborativo quando você
conta com a ajuda de
profissionais que têm a
mesma vivência para
resolver problemas.
Juntos, os empreendedores podem ser mais
fortes e superar as barEduardo L’Hotellier é funreiras para iniciar um
dador e CEO do maior app
negócio no Brasil e gepara contratação de serrar impacto social.
viços do Brasil

A vida me
levou a
empreender
e, desse
lado de cá,
as coisas
são bem
diferentes

Elizabeth II, personagem e
testemunha ocular da história
Deijenane Santos
A morte de Elizabeth II encerra uma era na
história da monarquia da Inglaterra e da política
mundial. foi a rainha mais longeva dentre os
monarcas ingleses, 70 anos no trono inglês, 96
anos de idade ao falecer. Uma vida
de dedicação total aos seus súditos.
Durante todos esses anos, Elizabeth
não apenas foi testemunha ocular
de inúmeros acontecimentos mundiais, mas ela própria foi parte da
história. Nasceu em uma família
cuja monarquia continua firme,
apesar de muitos percalços já enfrentados.
Em sua trajetória, Elizabeth esteve presente em momentos que
a atingiram tanto do ponto de vista
pessoal quanto histórico. Ela testemunhou a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tendo inclusive
participado dos esforços de guerra,
atuando como voluntária treinada
em mecânica e dirigindo para os
soldados; enfrentou a dor de perder seu pai, o Rei Jorge VI, em 1952, e em
seguida assumiu a função a qual se dedicou
por toda a vida.
Elizabeth II viu 15 primeiros-ministros no governo, de Winston Churchill, grande líder inglês
durante a Segunda Guerra, passando por Margareth Thatcher, até Liz Truss, recentemente empossada. Quando Elizabeth assumiu o trono, o
presidente do Brasil era Getúlio Vargas, o mundo
vivia a Guerra fria (1947-1989), uma disputa
entre Estados Unidos, liderado à época por Harry
Truman, e a União Soviética de Josef Stalin. Durante o longo reinado, Elizabeth veria a ascensão
e a queda de várias lideranças mundiais.
A rainha passou por crises políticas enquanto

esteve no trono, a exemplo da Crise de Suez
(1956), do conflito da Irlanda do Norte, entre
os separatistas irlandeses e os aliados do governo britânico, e a Guerra das Malvinas (1982).
Acompanhou também o declínio definitivo do
Império Britânico com a independência de antigas possessões coloniais. Algumas
ex-colônias mantiveram laços amigáveis através da Comunidade Britânica das Nações. Elizabeth permaneceu de maneira formal como
chefe de Estado dessas ex-colônias.
Tendo contribuído imensamente
para manter a monarquia inglesa
relevante, transitou entre o tradicional e o moderno, permitindo
que novos ares soprassem sobre a
realeza. Manteve a instituição real
de pé, mesmo diante dos escândalos
matrimoniais de seus filhos e enfrentou a morte da princesa Diana
(1997), episódio que fez com que a
soberana se aproximasse um pouco
mais de seus súditos, ao demonstrar
publicamente sua consternação por
tal perda.
Talvez o principal legado da rainha Elizabeth
II tenha sido a crença no tradicional. Elizabeth
se esforçou para manter uma instituição tão
longeva quanto a monarquia como algo ainda relevante para os
ingleses. Era, em parte,
uma personagem de
um mundo que não
existe mais e, ao mesmo tempo, deixou um
legado para o futuro
Deijenane Santos é proda realeza da Inglaterfessora de Relações Interra. Long lived the
nacionais, mestre em CiênQueen!
cia Política e jornalista

Era,
em parte,
uma
personagem
de um
mundo que
não existe
mais
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CARTA DO LEITOR

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de mulheres mortas simplesmente por serem
mulheres e me policiado para conter meus sentimentos machistas em relação a minha esposa. Não
quero virar estatística. Essas mortes completamente
evitáveis se tornam uma lição para mim, que é a
de que minha mulher não é minha propriedade.
Fabiano Alencar
Goianira

Cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar
o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas!
Desde criança, sempre gostei dessa atividade,
mas com o tempo acabei perdendo o hábito.
Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele
está sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática.
Giovana Marçal
Goiânia

CONTA PONTO

{

Goiás precisa de um
gestor humano, que
sinta a dor do outro. A
fome dói! Enquanto o
atual governador ﬁca
quase um minuto
esbravejando ‘arrocha’
no programa dele, eu
apresento soluções para
cuidar do povo”
Gustavo Mendanha (Patriota), candidato a governador de Goiás, ao
apresentar proposta na quarta-feira
(14) para tentar acabar com a fome
no Estado, que atinge 858 mil goianos, de acordo com dados do 2⁰ Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no contexto da Pandemia
de Covid-19 no Brasil. A definição do
Ministério do Desenvolvimento Social para a linha da miséria leva em
consideração quem vive com menos
de R$ 210 por mês, valor que inviabiliza o custeio de serviços básicos
de sobrevivência.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta
quarta-feira (14), o ex-presidente Luiz inácio
Lula da Silva (Pt) aparece com 42% no primeiro turno, 8 pontos à frente de jair Bolsonaro (PL), que tem 34% na corrida à
Presidência da república. Lula variou dois
pontos para baixo em relação à última pesquisa enquanto Bolsonaro manteve o mesmo
percentual. a diferença entre os dois candidatos passou de dez pontos percentuais para
oito. a margem de erro é de dois pontos.

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. “Vou morrer”, afirmou a leitora.
Stefania Calado (@stefaniacalado)

N

@jornalohoje
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. “avisa lá!!”, escreveu
o vocalista da banda.
Marcelo D2 (@Marcelodedois)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
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Varejo abre segundo semestre com
perdas para a maioria dos setores
Aumento foi puxado pelos bons desempenhos na agropecuária

Agro, indústria
e serviço puxam
crescimento do
PIB goiano
O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás no segundo
trimestre de 2022 cresceu 5,7%, aponta levantamento
do Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). O número é superior ao crescimento
nacional que foi de 3,2%. O resultado positivo foi puxado
pelos desempenhos registrados na agropecuária, indústria
e serviços. No mercado de trabalho, dados divulgados
pelo IBGE mostraram queda significativa na taxa de desemprego, que passou de 12,4% para 6,8%, no período.
A economia goiana também se mostra mais promissora
do que a projeção feita pelo fundo Monetário Internacional
(fMI), que vem revisando para baixo as estimativas de
crescimento do PIB mundial para este ano, sendo a última
análise 0,4% abaixo do divulgado anteriormente, ficando
na casa dos 3,2%. Percentual bem menor do que o crescimento mundial registrado em 2021, que foi de 6,1%.
Vale ressaltar que o cenário mundial é impactado
pelo quadro inflacionário decorrente, sobretudo, do
aumento nos preços de alimentos e de energia. Na
questão geopolítica, os novos surtos de Covid-19 e a
guerra na Ucrânia contribuem para refletir na desaceleração do crescimento mundial.
“Mesmo diante de um cenário desafiador no âmbito
mundial e nacional, que tem puxado para baixo as expectativas de crescimento dos PIBs, Goiás tem seguido
em ascensão nesse processo de retomada da economia.
Muito desse resultado é advindo das ações de estímulo
e de reestruturação do cenário goiano frente aos setores
que demandam atenção, fomento e políticas públicas
para prosperarem no pós-pandemia”, avalia o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Geração de emprego

No Centro-Oeste, Goiás segue como o Estado que
mais gerou empregos formais no segundo trimestre de
2022 com saldo superior a 40 mil novas vagas, segundo
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Outro indicador que reflete o bom desempenho
do mercado de trabalho goiano é a queda na taxa de desocupação, que passou de 12,4%, no 2º trimestre de
2021 para 6,8% no 2º trimestre de 2022, segundo o IBGE.
Em relação ao mercado de trabalho formal, os dados
também são positivos. Em Goiás houve geração de
40.289 novos empregos no 2º trimestre de 2022, acumulando, no 1º semestre, 76.441 novas vagas. Apesar
do impacto negativo da pandemia, o saldo de emprego
formal no Estado foi negativo em apenas cinco meses,
durante a série histórica iniciada em março de 2020.

Agropecuária

No segundo trimestre de 2022, a agropecuária goiana
cresceu 5,4% ante o recuo de 2,5% registrado no mesmo
período no cenário nacional. Este saldo positivo devese, sobretudo, ao desempenho das culturas temporárias.
Além disso, as adversidades climáticas que atingiram
o Sul do país fizeram com que Goiás atingisse o segundo
lugar, entre os Estados, na produção de soja, registrando
safra recorde e significativo ganho de produtividade.

Indústria

Outro destaque no crescimento do PIB goiano neste
segundo trimestre foi o setor industrial que avançou
5,9%, ante 1,9% de crescimento do segmento no âmbito
nacional. Os resultados positivos ocorreram na construção civil, na indústria extrativa e na indústria de
transformação. Ressalta-se a recuperação da indústria
de transformação no Estado, que teve como último registro positivo, o 3º trimestre de 2020.
As atividades da indústria com maiores taxas acumuladas no ano, no Estado, são a fabricação de veículos
automotores, reboques e carrocerias (25,4%), puxada
pelo incremento da produção de automóveis; e a fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (9,2%),
puxada pelo aumento da produção de medicamentos.

Serviços

Em Goiás, o setor de serviços cresceu 5,5% no
segundo trimestre de 2022, ante 4,5% registrado no
Brasil. O bom desempenho foi puxado pelas atividades
de administração; educação e saúde pública; defesa e
seguridade social; comércio e transporte. (Maria Paula
Borges, especial para O Hoje)

Depois de fechar todo o primeiro semestre em estagnação virtual, o comércio
abriu a segunda metade do ano em baixa,
com perdas para a maioria dos setores,
seja em sua versão mais restrita, que inclui
lojas dedicadas exclusivamente ao varejo,
seja em sua concepção ampliada, que considera ainda segmentos mistos, com vendas
também nos mercados de distribuição e
de atacado. O dado reafirma constatação,
já anotada neste espaço, a respeito dos
efeitos muito limitados da antecipação do
13º salário de aposentados e pensionistas
e da liberação de recursos do fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (fGTS) e do
PIS/Pasep sobre a demanda das famílias.
Aparentemente, aquelas medidas não teriam sido suficientes para compensar a
corrosão causada pela alta dos preços em
geral sobre o valor real da renda familiar.
Descontados fatores sazonais, as vendas
do varejo restrito recuaram 0,8% na saída
de junho para julho, no terceiro mês consecutivo de números negativos nesta área.
Nos últimos 12 meses, sempre na comparação com o mês imediatamente anterior,
o setor ficou no vermelho na metade do
período (alternando, obviamente, com seis
meses de números positivos, o que não
anula o fato de que os resultados foram
negativos entre maio e julho deste ano).
Num nítido processo de desaquecimento,
entre abril e julho, o setor varejista encolheu
2,73%. Em relação a julho do ano passado,
as vendas nesta área caíram 5,2%, no pior
resultado para o mês desde julho de 2016
(quando haviam registrado baixa de 5,6%).

Nesse tipo de comparação, houve queda
em nove dos últimos 12 meses.
O varejo ampliado, que acrescenta concessionárias de veículos e motos, lojas de autopeças e de materiais para construção, segue
trajeto semelhante, com quedas em junho e
julho e perdas igualmente em nove dos últimos 12 meses na comparação com o mês
imediatamente anterior. Depois de recuar
0,7% em julho, frente a junho, o setor passou
a acumular retração de 4,56% frente a fevereiro deste ano. A retração tornou-se mais
acentuada em julho, agora em relação a igual
período do ano passado, com as vendas sofrendo retração de 6,8% – resultado superado
apenas pelo tombo de 10,7% anotado em
julho de 2016, ainda como rescaldo da recessão. Os dados, como já se sabe, são todos da
pesquisa mensal de comércio do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Perdas em série

“A sequência recente de resultados negativos reflete a perda de poder de compra da
população devido à inflação, o aumento dos
juros e o esgotamento de medidas anticíclicas,
como liberação do fGTS e antecipação do
13º salário de aposentados e pensionistas”,
reforça o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Considerando
o varejo como um todo, nove entre 10 setores
registraram números negativos na passagem
de junho para julho, enquanto 70% deles ficaram no vermelho quando comparados a
julho do ano passado. No ano, as vendas recuaram 0,8% diante do acumulado nos sete
primeiros meses de 2021.

BALANÇO
t

2 O varejo restrito ainda
conseguiu avançar modestos
0,4% na comparação com julho do ano passado, um desempenho muito tímido, contrastando com o desempenho
mais vigoroso dos serviços –
o que parece reforçar a hipótese sugerida pelo Iedi segundo a qual a reação naquele setor estaria relacionada principalmente ao incremento da demanda nas
classes de poder aquisitivo
mais elevado, privadas de
viagens, festas, bares, restaurantes e shows nas fases mais
agudas da pandemia.
2 A expectativa é de manutenção da tendência de desaceleração ao longo dos próximos meses, na visão do Itaú
BBA, também por conta da
redução da renda disponível
e do “maior impacto do aperto
da política monetária” sobre
a atividade econômica. Mais
claramente, a alta continuada
dos juros tende a produzir
resultados ainda mais negativos sobre a economia como
um todo, levando a crescente
restrições na concessão de
crédito, especialmente num
cenário de endividamento
crescente das famílias.
2 O efeito da perda de poder de compra pode ser melhor avaliado quando se ob-

servam os números do setor
de hiper e supermercados,
com baixa de 0,6% de junho
para julho, estagnação frente
a julho de 2021 (recuo de
0,1%) e uma variação positiva
de apenas 0,4% no acumulado deste ano.
2 A despeito daquelas condicionantes, o Itaú BBA ressalta que “os segmentos (do
varejo) sensíveis à renda podem ser mais resilientes devido ao aumento do Auxílio
Brasil, embora o indicador
diário de atividade (IDAT),
criado pelo próprio banco,
tenha apontado “para outra
queda em agosto”, com “os
primeiros sinais de setembro
também (...) negativos”.
2 O Iedi pondera ainda que
o “novo ‘pacote de bondades’,
com o aumento do Auxílio
Brasil, vale gás e transferências para algumas categorias,
como caminhoneiros e taxistas, teve recursos liberados
a partir de agosto” último e
não tiveram seus efeitos ainda capturados pela pesquisa
do IBGE. A conferir nas próximas edições.
2 Em Goiás, o comércio varejista chegou a ensaiar um
respiro em julho, ao avançar
0,7% diante de junho, mas
despencando 5,5% frente a
julho do ano passado. A rea-

ção veio depois de dois meses
de resultados ruins, com quedas de 1,6% e de 1,2% em
maio e junho (frente a abril
e maio deste ano, respectivamente). Em sete meses, o
setor sofreu redução de 0,7%.
A tendência mais recente surge com maior clareza quando
se comparam os números de
julho e março deste ano, mostrando redução de 4,04% na
série com ajuste sazonal.
2 No varejo ampliado, as
vendas recuaram 0,9% em
julho, diante de junho, e caíram 2,3% se comparadas ao
mesmo mês do ano passado.
Na comparação com fevereiro de 2020, mês imediatamente anterior ao começo
da pandemia no País, o varejo
restrito ainda apresenta baixa
de 3,3%. Mas o varejo ampliado cresceu 10,1%.
2 O tamanho do estrago a
ser corrigido ainda parece
imenso. Comparado ao seu
melhor resultado, colhido em
maio de 2014, o nível das vendas no varejo tradicional ainda
apresentava perda de 29,1%.
No varejo amplo, o retrocesso
frente a agosto de 2012 (quer
dizer, há uma década, quando
os indicadores do setor haviam alcançado seu melhor
desempenho) era de 23,2%.
(Especial para O Hoje)

Vendas no comércio recuam
0,8% em julho, mostra IBGE
O volume de vendas do
comércio varejista no País recuou 0,8% em julho, na comparação com junho, registrando o terceiro mês consecutivo
de taxa negativa. No acumulado do ano, o varejo registra
variação de 0,4% e, nos últimos 12 meses, o setor tem
queda de 1,8%.
Os dados são da Pesquisa
Mensal de Comércio, divulgada ontem (14) pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes
e peças e de material de construção, o volume de vendas
em julho caiu 0,7%, na comparação com o mês anterior
e 6,8% na comparação com
julho de 2021.
Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a ter-

ceira queda seguida após meses de alta demonstra a retomada da trajetória irregular
observada desde o período
mais grave da pandemia de
covid-19. “O setor repete a trajetória que vem acontecendo
desde março de 2020, com alta
volatilidade”, disse, em nota.
O mês de abril foi o último
com crescimento. Desde então, maio, junho e julho acumulam recuo de 2,7%. (ABr)
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Câmara critica prefeitura por
atraso no envio de projetos
Vinícius Schmidt / Metrópoles

Presidente da
Casa, Romário
Policarpo diz que
propostas do Plano
Diretor não serão
votadas como
o Executivo
parece esperar
Izadora Resende
Vereadores aproveitaram
a sessão desta quarta-feira
(14) para expor preocupações
e cobrar ações da Prefeitura
de Goiânia. A principal crítica
partiu do presidente da Casa,
Romário Policarpo (Patriota),
que afirmou que os projetos
de lei complementares não
deverão ser votados da forma
que a prefeitura deseja.
“Alertei várias vezes antes
do recesso para que os projetos
fossem enviados, sob pena da
cidade ser paralisada. falei
que precisávamos votar essas
pautas”, destacou. Policarpo
reforçou ainda que a prefeitura
teve dez anos para preparar
os projetos de lei complementares, que, segundo ele, deveriam ter sido elaborados juntos
com o plano diretor. “Vamos
dar a celeridade que precisa
pois a cidade está parada. Nós
não podemos votar um projeto
dessa magnitude sem ter uma
ampla discussão com a sociedade”, concluiu.
O vereador Mauro Rubem
(PT) também usou a palavra
para disparar contra a gestão
do prefeito. Mauro Rubem criticou a postura de Rogério
Cruz afirmando que o gestor
só sabe aumentar impostos.
“Temos o IPTU mais caro e
abusivo do Brasil, um plano
diretor que a prefeitura esculhambou a cidade, retalhou”.
Para Rubem, as ações do prefeito em relação ao plano diretor têm sido conduzidas para
deixar a cidade “ao interesse
da especulação imobiliária”.
“Vai virar um asfalto só,
com mais construções. Esse
prefeito só se preocupa com
superfaturamento e em prejudicar o servidor. A cidade

Gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) recebeu críticas dos vereadores pela demora no envio dos projetos complementares do Plano Diretor
não está direcionada ao interesse de quem nela mora, mas
sim de quem tem poder”, avaliou. O vereador alertou que a
situação pode piorar, ao passo
que parte das leis complementares já foram lidas por ele.
Em consonância, o vereador Welton Lemos também
demonstrou preocupação
com as leis complementares
referentes ao novo plano diretor de Goiânia. “Aprovar
lei sem saber o que está sendo
aprovado e sem discutir de
forma ampla com a sociedade, pois nós somos representantes do povo, é dar um tiro
no pé. Quando votarmos esses
projetos precisaremos dar
uma resposta positiva à sociedade”, ponderou.
Anderson Sales (PRTB),
mais conhecido como Anderson Bokão, disse que os quatro
advogados da equipe jurídica
do gabinete irão, juntamente
com ele, se debruçar nos projetos de lei complementar que
estão na Câmara e também
nos que ainda vão chegar. “Temos que ficar atentos, pois o
que foi feito no código tributário deixou uma tatuagem
marcada a quem disse sim ao
aumento abusivo de IPTU. Não

é um tiro de bazuca no pé não,
é no peito do vereador. Acaba
com a carreira”, alertou.

Indústria da multa

Outro pronto de destaque
foi levantado pelo vereador
Welton Lemos (Podemos), que
questionou o objetivo da prefeitura em treinar cem servidores da Guarda Civil para
que, em parceria com o Detran-GO (Departamento Estadual de Trânsito de Goiás),
passem a aplicar multas de
trânsito na capital.
“Não teria coisa mais importante para fazerem pelo cidadão goianiense do que treinar servidores para aplicar
multas? Nós já temos uma carga tributária enorme, temos
um órgão que é específico para
desempenhar a aplicação de
multas e temos uma guarda
civil que falta efetivo até para
as coisas básicas da nossa cidade”, pontuou o vereador.
O parlamentar destacou o
trabalho “primoroso” que a
guarda civil desempenha na
cidade, mas contestou que
diante da falta de efetivo, os
servidores deveriam fazer os
trabalhos que lhes cabem. “Estão desviando cem pessoas a

mais para multar os cidadãos
da nossa cidade. Qual é o objetivo de uma ação como
essa?”, indagou.

Servidores públicos

No mesmo tom de crítica,
o vereador Mauro Rubem (PT)
também levantou questões relacionadas aos servidores municipais, como a falta de reajuste da data-base. “Venho trazer a indignação dos servidores
públicos. Tudo que é contrato
a prefeitura reajusta, recentemente teve reajustes absurdos.
Mas é um contrato de quem
faz a limpeza da cidade, que
faz o atendimento da saúde,
que educa os filhos, que protege os que precisam na assistência social, que são os servidores públicos, não fazem”,
disse indignado.
Rubem destacou que este
é um direito garantido pela
Constituição, lembrando que
desde maio – mês em que vence anualmente a data-base – o
reajuste de 12% não foi aprovado. “E o quanto a prefeitura
está causando de prejuízo diretamente aos servidores? A
maioria ganha salários pequenos e não dá conta de manter
o seu serviço”, explicou o par-

lamentar, que aproveitou para
pedir ao vereador Anselmo Pereira (MDB), que é líder do
prefeito, que ajude a cobrar
providências de Rogério Cruz.
Aava Santiago (PSDB), que
é da oposição, relembrou que
existem pessoas no cadastro
reserva da educação que, até
o momento, não foram convocados. “Nós estamos com
um déficit gigantesco de professores na rede municipal.
Quero chamar atenção para
o terrorismo que tem sido
feito na rede, colocando até
servidores de contrato para
fazer reposição de hora de
greve. O que está acontecendo
com a educação é mais que
descaso, é uma orientação
para desmonte e perseguição”,
disse a vereadora. “A pauta é
perseguir e humilhar os professores da educação, que não
puderam ir à manifestação,
mas terão que repor horaaula como se tivessem ido.
Quero chamar a atenção para
o que a prefeitura de Goiânia
está fazendo. é chicote no contribuinte, no meio ambiente
e é chicote no servidor. Haja
lombo para aguentar essa administração”, concluiu. (Especial para O Hoje)

EMPRESÁRIOS BOLSONARISTAS

Moraes nega retirada de inquérito do Supremo
O ministro do Supremo Tribunal federal (STf), Alexandre
de Moraes, rejeitou um pedido
para que as investigações sobre um grupo de empresários
bolsonaristas fosse remanejado para a Justiça de Brasília.
Os empresários são investigados por defenderem um golpe de Estado em grupo no
WhatsApp. O caso foi revelado
pelo colunista Guilherme
Amado, do Metrópoles.
A ação foi movida pela defesa do empresário Luciano
Hang, da Havan, que argumenta que o caso não deve
ser guiado pela Suprema Corte,
por não envolver pessoas que
possuem foro privilegiado.
Moraes, por sua vez,
afirmou que a transferência da investigação para outra instância da Justiça seria prematuro, uma vez que
a Polícia federal ainda analisa as provas.
A Polícia federal realizou,
na manhã do último dia 23
de agosto, uma operação con-

Carlos Moura / SCO STF

tra empresários que defenderam um golpe de Estado
no caso do ex-presidente Lula
(PT) ser eleito. Os mandados
foram cumpridos por expedição do ministro do Supremo
Tribunal federal (STf) Alexandre de Moraes.

As conversas em grupo de
WhatsApp foram reveladas
pelo portal Metrópoles. Além
da possibilidade de ruptura
democrática, os empresários
membros do grupo realizam
ataques sistemáticos ao STf,
ao Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) e a todos (instituições ou
pessoas) contrárias a posturas
autoritárias do presidente Bolsonaro (PL).
fazem parte do grupo figuras como: Luciano Hang,
dono da Havan; Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu;

Os empresários
teriam
compartilhado
mensagens de teor
golpista em grupos
de WhatsApp

José Isaac Peres (shoppings
Multiplan); José Koury (Barra
World Shopping, no Rio de Janeiro); Ivan Wrobel (construtora W3 Engenharia); e Marco
Aurélio Raymundo (Mormaii).
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)
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Consumo cresce

Defesa de Lula diz que ato foi direcionado a militantes do partido

Justiça Eleitoral
multa campanha
de Lula por
propaganda
eleitoral antecipada
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou nesta
terça-feira (13) a campanha do candidato à Presidência
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em R$ 10 mil por propaganda eleitoral antecipada. Os votos foram proferidos
pelos ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia,
Benedito Gonçalves, Sergio Banhos, Carlos Horbach e
o presidente Alexandre de Moraes.
Por unanimidade, o tribunal manteve decisão proferida
no mês passado pela ministra Maria Cláudia Bucchianeri,
que reconheceu que o candidato pediu votos antes do
período permitido pela lei e determinou a retirada do
trecho de um discurso do candidato da internet.
A ministra aceitou pedido de retirada feito pelo PDT,
que alegou a configuração de propaganda eleitoral antecipada durante o evento, realizado no dia 3 de agosto,
em Teresina, que também teve a participação de candidatos do PT ao governo do Piauí e ao Senado. A campanha
eleitoral foi iniciada oficialmente em 16 de agosto.
Durante o julgamento, o advogado Eugênio Aragão,
representante da campanha de Lula, afirmou que ato foi
direcionado a militantes do partido e não buscava votos.
“Não se tratava de buscar votos, não havia esse objetivo. Quem estava lá era a própria bolha da esquerda,
que apoia a coligação. Tinha muito mais um discurso de
motivar a militância para a campanha”, afirmou. (Rodrigo
Melo, com informações da ABr, especial para O Hoje)

Uma amostra do que pode
ser um efeito do Auxílio Brasil
na praça, e da retomada gradativa da economia no pós-pandemia: O consumo nas residências do Brasil registrou melhora
em julho – com o Norte impactando mais no resultado (11,5%).
Já o Centro-Oeste fechou com
alta de 9,4% no consumo, seguido do Sudeste (8,4%), Sul
(8,3%) e Nordeste (6,6%). Os setores que tiveram destaque são
Supermercados (12%), Restaurantes (12%), Prestadores de
Serviços (6%), Transportes (4%)
e Lojas de Artigos Diversos (45).
Os dados são da fintech Superdigital, do Grupo Santander.

$olar forte

O mercado de energia solar
cresceu 46,1% no Brasil, saltando
da produção de 13 gigawatts
para 19 gigawatts, segundo a Associação Brasileira de Energia
Solar fotovoltaica. A fonte fotovoltáica já gerou R$ 99,7 bilhões
em novos investimentos, R$ 27
bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 570 mil
empregos acumulados desde
2012. Evitou a emissão de 27,8
milhões de toneladas de CO2.

Chute na canela

Na frente das pesquisas, mas ciente de que é
melhor num jogo que com palavras, o senador
Romário (PL) escolhe a dedo para quem dar entrevista. Não deve ir ao debate previsto para a
Rádio Tupi, a líder do Rio, na terça-feira. A ordem
pra fechar a boca veio desde que tropeçou na
entrevista com o YouTuber Casimiro no Canal
Que Papinho. Ao responder como se sentia em
ser avô pela primeira vez, diz que tem pouco
convívio com o neto, de um ano, porque o menino
“mora em Brasília e eu tenho ido pouco lá”.

Brocha ou broxa?

Durante seu discurso do 7 de setembro, o
presidente Bolsonaro, bradou e puxou o coro
de ‘imbrochável’ entre seus apoiadores. Nas
redes os termos imbrochável (com Ch) e imbroxável (com X) foram utilizados em cerca
de 7,5 mil postagens, segundo dados da Vox
Radar encomendado pela startup O Pauteiro.
O termo tomou a frente e foi mais citado que
palavras como Bicentenário, pátria, brasileiros,
família e bandeira.

Ecos do patronato

Em comemoração ao Dia Internacional da
Democracia hoje, o levantamento “Valores democráticos no empresariado brasileiro”, da fundação Tide Setubal e Instituto Sivis, revela que a
maioria dos empresários entrevistados (91%)
concorda que, apesar de ter alguns problemas,
a democracia é preferível a qualquer outra forma
de governo. O estudo ouviu 417 grandes empresários brasileiros, de todas as regiões do País.

Os docs da operação

Sobre a prisão do ex-chefe da Polícia Civil do
Rio de Janeiro, o MP enviou uma nota. Em suma:
o sigilo da ação penal que envolvia a investigação
no Jacarezinho caiu antes da operação que culminou com a morte de suspeitos – e na qual a PC
encontrou documentos referentes ao processo.
“No curso das investigações feitas pela forçaTarefa para apuração das mortes no Jacarezinho
foi identificado que as peças referidas foram
entregues aos traficantes por uma pessoa identificada como advogado no telefone celular de
uma das vítimas”. (Especial para O Hoje)

Aproximação de Cruz com Perillo
causa estranheza a João Campos
Divulgação

Eleições2022
Em evento da
comunidade árabe,
o prefeito de
Goiânia chamou
o ex-governador
tucano de “nosso
senador”
Yago Sales
O prefeito Rogério Cruz
(Republicanos) “passou do limite” nos afagos e demonstração de apoio ao ex-governador e candidato ao Senado
Marconi Perillo (PSDB) em
evento da comunidade árabe.
Cruz chamou o tucano de
“nosso senador” e provocou
surpresa no entorno do candidato da legenda a senador,
deputado federal João Campos, que compõe a chapa majoritária do ex-prefeito de
Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota).
Cruz, que destoa de parte
do Republicanos em Goiás, e se
mantém na base do projeto de
reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB), tem se dedicado
a articular apoio à eleição da
primeira-dama Thelma Cruz,
candidata a deputada estadual,
que já tem vitória dada como
certa por causa do apoio massivo da Igreja Universal do Reino
de Deus que, coincidentemente,

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) surpreendeu seu partido ao demonstrar afagos à candidatura de Marconi Perillo (PSDB)
retirou apoio de João Campos e
declarou se empenhar na vitória
de Alexandre Baldy (PP).
Embora o staff do prefeito
negue o inegável apoio a Marconi, o jornal O HOJE ouviu interlocutores que afirmam que
a demonstração de apoio era
esperada e, embora tenha irritado João Campos, não traz novidades. Um vereador da base
do prefeito diz que Cruz não
compareceu ao evento em que
ficou selado o abandono da

IURD à campanha de Campos
na Praça do Trabalhador.
O prefeito, na verdade,
participou da XV Convenção
de Contabilidade de Goiás,
em Aparecida, onde se encontrou com João Campos. A
reportagem apurou que o deputado conversou normalmente com o prefeito, mas
que, como disse uma pessoa
próxima a Campos, a participação no evento foi vista
com “estranhamento”.

“O prefeito não está engajado
na campanha eleitoral de qualquer pessoa além da primeiradama”, disse, afirmando que a
fala de Cruz sobre Perillo foi
mal interpretada.
Por outro lado, um tucano
afirma que o prefeito, desde
quando era vereador, tinha
uma boa relação com Perillo
e, como não vê nenhum constrangimento com o que mais
lhe importa - o governador
Ronaldo Caiado -, não teria

problema algum em preservar o tucano, principalmente
em uma eventual reeleição
de Cruz em 2024.
Dos 9 candidatos à única
vaga ao Senado, o prefeito Rogério Cruz poderia, além do
próprio João Campos, fazer
afagos a um dos três sob o
guarda-chuva dos senatoriáveis da base caiadista: Delegado Waldir (UB), Alexandre
Baldy (PP) ou Vilmar Rocha
(PSD). (Especial para O Hoje)
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focAdo no objetivo
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Apesar de
distanciamento da
zona de
rebaixamento,
Auremir mantém
foco esmeraldino
em permanência
na Série A
Breno Modesto
Invicto há cinco rodadas,
o Goiás tenta continuar subindo na tabela de classificação e se afastando da zona
de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nono colocado, com 36 pontos conquistados, o Esmeraldino, atualmente, está mais próximo da
zona de classificação para a
próxima edição da Copa Libertadores do que do Z4.
Apesar disso, o elenco alviverde mantém a cautela e prefere dizer que a meta segue
sendo a mesma do início da
competição nacional. A permanência na primeira divisão,
como disse o volante Auremir.
De acordo com o atleta, a partir
do momento em que o clube
ultrapassar a barreira dos 45
pontos, passará a pensar nos
torneios internacionais.
“Não existe limite. No entanto, como eu já falei antes,
o nosso principal objetivo
continua sendo a conquista
dos pontos (necessários
para escapar do rebaixamento), que eu creio que
são 44 ou 45. Depois que
atingirmos essa meta, não
existirá mais limites. Se tivermos chances de conquis-

O volante Auremir
mantém os pés no
chão e prefere não
colocar os torneios
internacionais como
objetivos verdes

TÊNIS

tar uma vaga na Copa SulAmericana ou na Copa Libertadores, vamos trabalhar
para isso. Mas, logicamente,
só depois de chegarmos aos
45 pontos”, disse Auremir.
Questionado sobre seu momento individual, o camisa 5
não escondeu a felicidade por
estar vivendo um bom momento pelo time esmeraldino
e afirmou que espera continuar no time titular, para seguir ajudando o Goiás.
“fico feliz, já que, assim
como todo jogador, eu trabalho para ter uma sequência
e permanecer no time titular.
Então, estou muito feliz com

o meu momento particular.
E também estou feliz com o
momento da equipe. Espero
que possamos dar sequência
e que eu possa permanecer
no time titular, para continuar ajudando o Goiás da
melhor maneira possível”,
comentou o volante.
Por fim, Auremir comentou
sobre uma possível renovação
de contrato. De acordo com o
atleta, ainda não houve uma
procura por parte do Esmeraldino e ele diz preferir esperar que as coisas aconteçam
de forma natural.
“Ainda não fui procurado.
Estou trabalhando. Desde o

ATLÉTICO-GO

Alan Deyvid/Atlético-GO

Circuito Goiano de
Tênis chega à 4ª
etapa a partir do
próximo dia 23
O torneio mais significativo do Estado
na atualidade, o Circuito Goiano de Tênis,
chega à sua quarta e
penúltima etapa deste
ano, oferecendo a
oportunidade aos tenistas participantes
de conquistarem até
500 pontos na composição do ranking
goiano de classes da
categoria. Organizado
pelas academias Íntegra, ProTênis e Rick,
com chancela da federação Goiana de Tênis, o torneio que teve
início em abril deste
ano, tem sido um importante instrumento
de organização da categoria ao reunir centenas de atletas goianos interessados em
conferir sua atual posição no ranking da
categoria.
As inscrições para
participar desta etapa
podem ser feitas até o
próximo dia 16, diretamente pelo portal
rankingdetenis.com/to
rneio-circuitogoiano. A
expectativa é de que
200 atletas disputem
as dez categorias oferecidas, distribuídas
entre torneio de classes, categorias feminina e masculina.

Os jogos começam
no dia 23, em partidas
eliminatórias distribuídas nas três escolas organizadoras, que
juntas disponibilizam
dez quadras para as
partidas. No dia 31/9
a 1/10 serão realizadas
as partidas semi e finais, todas concentradas no ProTênis Centro Esportivo.
Os atletas podem
se inscrever nas seguintes categorias:
masculino (iniciante;
classes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e
5ª; 45 acima B) e feminino (iniciante; B e
C). Os finalistas da primeira e segunda classe ganham premiação
em dinheiro, totalizando R$2.100.
O Circuito Goiano
de Tênis contempla ao
todo cinco etapas, todas valendo 500 pontos para serem somados na composição do
ranking goiano da categoria. Ao término de
todas as etapas, será
estabelecido o ranqueamento, com reconhecimento oficial da
federação Goiana de
Tênis. A 5ª e última
etapa acontece de
21/10 a 30/10. (Maiara
Dal Bosco, especial
para O Hoje)

momento que cheguei, estou
muito feliz aqui no Goiás. falei
para todos que escolhi vir para
cá. Eu tive a oportunidade de
permanecer no Cuiabá, mas
escolhi vir para o Goiás. Estou
muito feliz. Não me arrependo
de nada. O clube é muito bom.
E, graças a Deus, as coisas estão
acontecendo, tanto para o clube, quanto individualmente.
Espero dar sequência a isso e
acredito que as coisas acontecerão de forma natural. Se eu
continuar jogando bem e o
time vencendo, as coisas podem acontecer de forma positiva”, finalizou Auremir. (Especial para O Hoje)

Segundo o lateral rubro-negro, a cobrança ocorreu de forma respeitosa e, por isso, foi válida

Para Arthur Henrique,
cobrança de torcida é válida
Restando 12 rodadas para
o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense
tenta, de todas formas possíveis, evitar o rebaixamento à segunda divisão. O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico
Eduardo Baptista será apenas na próxima segundafeira (19), quando receberá
o Internacional, no Estádio
Antônio Accioly.
No primeiro treino visando
o duelo contra o Colorado, na
última terça-feira (13), alguns
torcedores estiveram no centro
de treinamento do clube para
cobrar respostas dos jogadores
atleticanos pela má fase no
Brasileirão. Para o lateral-esquerdo Arthur Henrique, a cobrança, que aconteceu de forma respeitosa, é válida.

“é um momento complicado. Não estamos passando por
uma boa fase. Então, acho que
a torcida está em seu direito
(de cobrar). Eu penso que,
quando há respeito dos dois
lados, a cobrança deve ser feita,
sim. Acho que foi válido, pois
nós conversamos. Eles nos perguntaram sobre o que estava
acontecendo e nós passamos
para eles. Então, achei válido,
sim”, disse Arthur Henrique.
Ao ser questionado sobre
o que foi conversado com a
torcida que foi ao CT, Arthur
Henrique disse que ele e os jogadores disseram aos presentes
que o que está acontecendo é
algo que faz parte do futebol.
No entanto, o defensor afirmou
que, neste momento, ele e seus
companheiros precisam ter cabeça fria e tranquila para ten-

tar reagir no Brasileiro.
“Nós passamos para eles
que isso é futebol. Acontece
às vezes. Nós estamos trabalhando. Todos estão se dedicando ao máximo. Vejo que
eu e meus companheiros estamos “dando nossas vidas”
para tentar mudar esta situação. Mas, às vezes, não acontece. O que nós temos que fazer é continuar trabalhando.
Precisamos ter a cabeça fria
e tranquila nesse momento,
para trabalhar o que o professor (Eduardo Baptista) vem
pedindo nesse momento, que
é encurtar os espaços para os
adversários, para conseguir
ter uma melhora nesses próximos jogos, que serão os decisivos”, finalizou o lateral-esquerdo. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Para o meia João Lucas, autor dos dois gols do Tigre na primeira semifinal, Vila Nova está bem treinado e consciente de que o objetivo é conquistar a vaga para a final

Fernando Brito/Vila Nova FC

vilA eNcArA BrAgANtiNo
de olho na ﬁnal de Aspirantes
Maiara Dal Bosco
Nesta quinta-feira (15), o
Vila Nova enfrenta o Red Bull
Bragantino pela partida de volta da semifinal do Brasileiro
de Aspirantes. Para o confronto, que vale uma vaga na final
e que acontece às 18h30 no
estádio Nabi Abi Chedid, em
Bragança Paulista (SP), o Tigre
leva a vantagem conquistada
no jogo de ida, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na última sexta-feira (9). À ocasião,
o Vila Nova venceu pelo placar
de 2 a 1, de virada, e, com isso,
joga por um empate para se
classificar. Isso porque, caso o
Bragantino vença por 1 a 0, a
decisão irá para os pênaltis.
Para o meia João Lucas,
autor dos dois gols do Tigre
na primeira semifinal, a equi-

Tigre leva para o confronto de logo mais a vantagem de
jogar pelo empate, já que no jogo de ida venceu por 2 a 1
pe precisa estar atenta. “A
gente não pode entrar desligado como entramos diante
do Grêmio. Temos que entrar
ligados, do começo ao fim.
Não podemos vacilar porque
em qualquer vacilo nosso, eles
podem fazer um gol e crescer
na partida”, avaliou.
Apesar de avaliar a equipe
do Red Bull Bragantino como
muito qualificada, o atleta frisou que o Tigre está bem treinado e consciente de que o
objetivo é conquistar a vaga
para a final. “O time do Red
Bull é muito bom, tem vários
jogadores que já rodaram em
alguns gigantes do Brasil. é

um time muito rápido, e, assim
como o nosso time, eles gostam de ficar com a bola. Temos
que estar atentos, mas o nosso
time está bem treinado. O Red
Bull Bragantino é um time
que respeitamos muito, então
não estamos achando que vai
ser fácil ir pra final, e sim sabemos que queremos ir para
a final, essa é a nossa maior
meta e vamos fazer de tudo
para sair de lá com a vaga’,
afirmou João Lucas.
Para o confronto, o técnico
do Tigre, Raphael Miranda,
ressaltou que a estratégia do
grupo é a mesma utilizada
diante do Grêmio, nas quar-

tas-de-final. “Não vamos para
São Paulo utilizando uma vantagem, nós vamos lá para vencer o jogo, até porque sabemos
da importância da vitória, que
pode nos dar a decisão, que é
jogo único, em casa. Então é
importante não só pensar em
ir lá para empatar, jogamos
aqui para vencer, conseguimos
a vitória, e vai ser a mesma
postura”, afirmou.
O técnico frisou ainda as
qualidades do adversário de
logo mais. “Sabemos que é um
grande adversário, uma equipe
muito organizada, de muita
qualidade, mas também sabemos da nossa capacidade de

chegar lá e de enfrentar de
igual para igual”, destacou,
pontuando ainda que a confiança do elenco foi adquirida
jogo a jogo. “Na medida certa,
sem excesso e sem exagero.
Estamos muito confiantes, para
fazer uma grande partida em
São Paulo”, finalizou.
Se conseguir se classificar
à final, o Vila Nova enfrentará
o vencedor da outra chave,
disputada pelo fluminense
(RJ) e pelo Cuiabá Saf (MT).
No jogo de ida da semifinal,
o fluminense venceu o Cuiabá
pelo placar de 2 a 1 e também
jogará pela vantagem do empate no jogo de volta. O confronto, que acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT),
também acontece nesta quinta-feira (15), mas às 20h. (Especial para O Hoje)
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Setor sofre com falta de infraestrutura há anos. A associação de moradores da região já entregou quatro ofícios à Seinfra, que não deu qualquer solução ou resposta

Moradores do Vera Cruz sofrem
com falta de asfalto e abandono
Ambulância não conseguiu acessar casa da família para atender pessoa que sofreu infarto

Alexandre Paes

conseguiram descer com a am- meio a essa poeira tem adoebulância até sua casa, o que cido principalmente as crianSituações envolvendo a fal- dificultou o atendimento do ças e os idosos, causando uma
ta de pavimentação nas ruas paciente. Indignada, ela não série de problemas respiratóda capital e de outros municí- suporta mais o desrespeito rios. “Os meus netos ficam
pios da região metropolitana com todos os moradores, que sempre gripados, nariz escorsão recorrentes. Desta vez os pagam um IPTU caro e não rendo e sem poder nem brinmoradores do Conjunto Vera veem mínimas condições de car para não se sujar e piorar
Cruz reclamam da falta de res- infraestrutura no setor.
a saúde”, comenta Terezinha
peito e compromisso da pre“Os socorristas tiveram que José Camargo, de 69 anos.
feitura de Goiânia perante as levar meu esposo deitado em
“A gente adoece sempre. Eu
solicitações já
cima da maca que tenho 4 filhos, 14 netos e
realizadas
até na rua de 22 bisnetos, quando a gente
para implecima, porque se reúne aqui em casa é difícil
mentação do
como aqui sentar-se nas cadeiras e nas
Os socorristas
asfalto em
não tem as- muretas da área sem sujar. E
tiveram que
ruas do setor.
falto a ambu- como que a gente faz, se mesSegundo a
lância não mo reclamando não resolvem”,
levar meu esposo
população loc o n s e g u i a conta Maria Gomes, moradora
deitado em cima da
cal, o probledescer. Isso é há mais de 30 anos da região.
ma persiste
horroroso,
Quem fez a última promesmaca até na rua de
há muitos
isso é nojen- sa de asfaltamento das ruas
cima porque, como
anos e causa
to. Você vota, que a associação dos moradodiversos
paga imposto res tinha feito solicitação foi a
aqui não tem asfalto,
transtornos,
e acompanha gestão de 2017 da prefeitura
a ambulância não
além das ditodos os trâ- de Goiânia. Mesmo assim, a
ficuldades
mites. Mas na antiga gestão se encerrou e
conseguia descer”
diárias para
hora da gente uma nova se iniciou, e até agoquem precisa
ser respeita- ra nada foi comunicado.
Cida Bento
acessar as
do você não
“Ninguém quer investir em
vias, que sotem dignida- um bairro desse jeito. A gente
frem consde de nada, e faz um apelo ao Município,
tantemente com buracos, poei- meu sentimento é de indig- para que eles tenham consra e lama no período chuvoso. nação”, desabafa Cida, que ciência. A gente paga imposto,
A principal reclamação é a ainda tenta encarar a recente gera renda para a Prefeitura.
falta de pavimentação na rua morte do esposo.
é preciso criar um projeto e
Haroldo de Azevedo, rua Prece
José Cardoso mora no bair- olhar para o nosso bairro, aqui
de Carita e um trecho da rua ro há mais de 20 anos, e desde tem pessoas normais, é uma
Travessia do Mar Vermelho.
que se mudou para a região, falta de respeito", conclui GeA associação de moradores só viu promessas sendo feitas, nésio, representante da assodo conjunto Vera Cruz já possui mas nada se cumpriu. “A poei- ciação dos moradores.
cerca de 4 ofícios, todos com o ra sobe e vira um transtorno
Procurada, a Secretaria de
pedido de asfalto para as ruas total. O pessoal fica doente Infraestrutura (Seinfra) infordo setor. Mas de acordo com o por conta da sujeira, do tempo mou que existe um projeto e
presidente da associação, Ge- seco, além de nada parar lim- orçamento para drenagem plunésio de fátima, a resposta que po dentro de casa. Os verea- vial e pavimentação para a
eles recebem sempre é a mesma. dores só sabem vir aqui quan- rua Haroldo de Azevedo, no
“Todo ano nós fazemos ofício, e do precisam do nosso voto. A Setor Vera Cruz. De acordo
o último que enviamos foi re- nossa assocom a pasta,
cebido pela Seinfra no dia 27 ciação é a
o projeto está
de abril deste ano. Mas eles nem única que
em fase de
O pessoal fica
sequer apareceram aqui para ainda tenta
conclusão
dar uma resposta”, assegura.
ajudar a genpara encamidoente por
Quando um carro passa, o te”, conta.
nhamento
conta da sujeira, do
poeirão se levanta. E toda essa
Mércia
junto à Sesujeira entra para as casas vi- Karina trabamad (Secretatempo seco, além de
zinhas, o que também atrapa- lha o dia todo
ria de Estado
nada parar limpo
lha os comércios da região. “A fora de casa,
de Meio Amgente está tentando ficar de e
mesmo
biente e Dedentro de casa”
portas abertas, porque clientes com tudo fesenvolvimenquase não têm. Ninguém quer chado, nada
to SustentáJosé Cardoso
sentar aqui respirando poeira fica limpo.
vel), que proe comendo tira gosto. Nessa Ela também
cederá com a
situação não dá para fazer co- reclama da
licitação, premida, não dá pra fazer nada”, falta de acessibilidade ao trans- vista somente para 2023.
desabafa Katarzyna Sobieraj, porte coletivo. "A gente não
Quanto à Rua Prece de Cácomerciante do setor.
consegue pegar um ônibus di- rita e parte da Rua Travessia
reito aqui. Não dá para colocar do Mar Vermelho, a secretaria
Ambulância não
uma roupa clara porque a poei- informou que essas vias ainda
ra não deixa. Se a gente precisa precisam ser aprovadas na
chega aos moradores
A pouco mais de uma se- pedir uma corrida de aplicati- planta urbanística de Goiânia
mana, a dona Cida Bento per- vo, é difícil, porque eles não para depois serem contempladeu seu esposo que teve um chegam até aqui porque não das com asfalto. A Seinfra reinfarto em casa, e devido ao tem asfalto”, comenta.
forçou que a população pode
difícil acesso pela falta de assempre encaminhar reclamafalto e buracos, os socorristas Adoecimento
ções e solicitações pelo aplicado Serviço de Atendimento da população
tivo Prefeitura 24h. (Especial
Móvel de Urgência (Samu) não
Além da sujeira, viver em para O Hoje)

Fotos: Alexandre Paes
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Além das dificuldades de acesso e prejuízos aos comerciantes,
moradores relatam problemas de saúde causados pela poeira
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Além das dificuldades de acesso e prejuízos aos comerciantes,
moradores relatam problemas de saúde causados pela poeira
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Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

PC aponta transferência fraudulenta das pontuações de CNH

Servidores do
Detran são suspeitos
de cancelar
12 mil multas
Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de
Goiás (Detran) foram afastados do cargo suspeitos de
cancelar 12 mil multas. A investigação é da Polícia Civil
de Goiás (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão
a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap). foram
concluídas as investigações referentes às operações
Culpare Mortuos e Medical Report, ambas sobre fraudes
em desfavor do Detran-GO, que identificaram diversas
irregularidades no órgão, com a transferência de pontos
da CNH, e também facilidade para renovar o documento.
Ao longo do ano de 2019, foi constatada a utilização
indevida dos sistemas de informática do Detran para o
lançamento irregular de cancelamento de multas. “Entretanto, tão logo tiveram conhecimento das fraudes, os
gestores do órgão determinaram o relançamento das
multas e evitaram o prejuízo ao erário. Na oportunidade,
o Detran compartilhou as informações com a delegacia
especializada”, explica a Polícia.
Além disso, as investigações apontaram para transferências fraudulentas de pontuação de CNH, inclusive
com a indicação de um condutor já falecido. “As fraudes
eram realizadas por supostos profissionais para pessoas
com excesso de pontos, no intuito de evitar a suspensão
ou perda da habilitação”, aponta.
foi apurado pelos agentes que uma pessoa utilizava
contatos espúrios dentro do Detran e realizava o direcionamento de seus clientes para determinado médico com
o objetivo de facilitar a aprovação nos exames clínicos
exigidos para obtenção e renovação de CNH.
O delegado de polícia José Antonio De Podestà Neto,
que presidiu as investigações, orienta que os condutores
que desejam recorrer de infrações de trânsito, renovar
ou obter a habilitação, procurem profissionais idôneos e
jamais indiquem falsamente outras pessoas para se responsabilizar pelas infrações ou falsos endereços, sob
pena de responder criminalmente.

Interior

De acordo com a PC, o investigado possuía contatos
que possibilitaram a realização de fraudes no interior do
estado. “Pessoas residentes em municípios goianos diversos
renovaram a CNH com a suposta realização de exames
médicos em uma clínica localizada na cidade de Goiás.
Chamou a atenção o fato de moradores de cidades como
Jataí, distante 400 km de Goiás, terem optado por realizar
os exames para renovação da CNH naquele município”.
Além das fraudes para renovação de CNH, a polícia
descobriu que dois agentes públicos do Detran realizam
consultas e adiantaram serviços para o indivíduo em
prejuízo aos demais usuários, recebendo pagamentos indevidos como retribuição. “Devido à complexidade, a investigação foi dividida em duas etapas, desencadeando
as Operações Culpare Mortuos e Medical Report”.
Durante as operações, realizadas em agosto de 2021 e
junho de 2022, foram cumpridos 21 mandados de busca
e apreensão, realizado o afastamento da função de três
servidores, a suspensão das atividades de uma clínica
médica e de um centro de formação de condutores. Dois
médicos foram proibidos de realizar exames voltados
para renovação de CNH até o término das investigações

Corrupção ativa e falsidade ideológica

Concluídas as investigações, os autos foram encaminhados para o Poder Judiciário e os indivíduos poderão
ser responsabilizados pelos crimes de inserção de dados
falsos em sistema de informações, corrupção ativa e
passiva e por falsidade ideológica.

Resposta do Detran

Em nota, o Detran informa que já havia sido oficiado
pela 1 ° Vara Criminal da Comarca de Goiânia – GO em 1º
de junho deste ano. “Por determinação judicial, foram
suspensas duas Clínicas, Centro de formação de Condutores
e Médicos, considerando também Processo Administrativo
em andamento na Gerência de Auditoria”.
O Detran esclarece que os processos encontram-se em
andamento, após levantamentos, apurou-se que dois servidores eram lotados no Detran, sendo que uma das
pessoas citadas e levantada como servidora, era a secretária
de uma das clínicas médicas denunciadas. Além disso,
um terceiro citado como despachante ainda não identificado, mas as diligências estão em andamento.
“Em relação aos servidores, o processo já foi encaminhado à Corregedoria Setorial do órgão para apuração
de conduta e correção disciplinar, situação compartilhada
com a Polícia Civil. O Detran-GO, quando oportuno e
devido, encaminha às autoridades responsáveis os processos para o regular conhecimento e andamento do que
lhes for devido, para que se mantenha em sua atuação o
dever e busca da verdade dos fatos”, finaliza. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Para STJ, violência policial contra
suspeito gera nulidade de flagrante
A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) restabeleceu a sentença que
havia absolvido um réu da acusação de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
em razão do reconhecimento da nulidade
do flagrante obtido por policiais militares
do Rio de Janeiro. Na abordagem, os agentes
da Polícia Militar teriam utilizado violência
desnecessária contra o acusado, que não
ofereceu resistência. "fechar os olhos para
a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração
de ação penal contaminada, vai contra o
sistema acusatório e os princípios do Estado
Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal
e material", afirmou o relator do habeas
corpus, ministro Sebastião Reis Júnior. Segundo o ministro, as informações do pro-

cesso, a busca pessoal foi realizada com
agressão desnecessária ao acusado, que não
ofereceu resistência durante a abordagem
policial. Segundo ele, há, no caso, uma sentença que absolveu o réu com base na nulidade das provas, tendo em vista a agressão
durante a busca pessoal, e um acórdão de
segunda instância que, desprezando essa
circunstância da agressão, optou pela condenação. Para o relator, o TJRJ só poderia
afastar a sentença absolutória – fundamentada
na nulidade do flagrante – caso tivesse chegado
a uma conclusão em sentido contrário, mas
não foi esse o caso. O ministro ressaltou que,
segundo a juíza de primeiro grau, a prova
do delito de porte ilegal de arma de fogo está
"umbilicalmente ligada" ao flagrante nulo,
sendo que o testemunho do policial que cometeu a agressão foi o único elemento de
prova do crime imputado ao réu.

Sustentação oral virtual
O Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) recomendou aos tribunais
brasileiros a adoção das
regras do Supremo Tribunal federal (STf)
para sustentações orais
em julgamento virtual.
No Plenário Virtual da
Suprema corte brasileira, as sustentações podem ser gravadas em
arquivo de áudio ou ví-

deo e encaminhadas ao
tribunal, por meio eletrônico, após a publicação da pauta, desde
que até 48 horas antes
do início do julgamento. O modelo está previsto na Resolução STf
n. 642/2019 e se aplica
aos julgamentos de
agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.

Veículo de pessoa deficiente
O Projeto de Lei
2124/22 dispensa de autorização judicial a revenda de veículos novos
de passageiros ou veículos de uso misto adquiridos com isenção de
IPI, ICMS ou IOf pelos
representantes legais da
pessoa com deficiência,
sem capacidade para os

atos da vida civil, desde
que o valor usado na
compra não provenha
da renda ou do patrimônio da pessoa com
deficiência. A proposta
está em análise na Câmara dos Deputados. O
projeto acrescenta um
artigo ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

CNMP aplica pena
a promotor que
divulgou mensagem
de cunho machista
O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) decidiu, por unanimidade, pela procedência de processo administrativo disciplinar
e aplicou a pena de censura a
membro do Ministério Público
Militar (MPM) que divulgou
mensagem com conteúdo machista e ofensivo à imagem das
mulheres em perfil pessoal da
rede social Facebook.

Condenação por trabalho escravo
impede contratação com poder público
foi sancionada a Lei Estadual nº
21.573 (originalmente projeto de lei
nº 1355/20), que visa proibir pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática
de trabalho análogo à escravidão de contratar com a Administração Pública estadual. Para o autor da proposta, deputado
estadual Antônio Gomide (PT), acordos e
convenções internacionais, como a Convenção relativa à Abolição do Trabalho
forçado, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que foram ratificados

pelo Brasil, têm como objetivo atuar de
maneira efetiva contra todas as formas
de trabalho que não se adequem ao nosso
ordenamento jurídico. Segundo a lei em
questão, o trabalho análogo à escravidão
pode se configurar em diversas situações,
caracterizado por fatores degradantes
como: trabalho em local inadequado que
não cumpre as regras de saúde e de segurança ocupacional, jornadas exaustivas,
trabalho forçado, restrição de liberdade,
servidão por dívidas, entre outros.

RÁPIDAS

t

2 Informativo 745, do STJ – é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso
para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº11.343/2006. (Especial para O Hoje)

Incêndio em vegetação de
Niquelândia já queimou 300 hectares
Com duração de mais de
seis dias, o incêndio em uma
vegetação na cidade de Niquelândia, Região Norte do
Estado, já equivale a cerca
de 300 hectares de área
queimada. O sargento dos
bombeiros, Gleikio Caiado,
afirmou que as equipes
combatem uma linha de 10
km de fogo.
Até a última atualização
ontem, o incêndio já estava
quase controlado, porém o
vento espalha fagulhas,
criando novos focos de chamas, o que atrapalha o trabalho das equipes. Segundo
o sargento, domingo foi o dia
mais preocupante.

“O incêndio estava sob
controle e um redemoinho
levou fogo e começou uma
nova cabeça de incêndio. Isso
dificulta nosso trabalho. Ter
que parar um foco grande
para apagar um menor, para
evitar que ele perca o controle", informou.
Além disso, os agentes encontram dificuldades para ter
acesso a locais fechados da
serra. “Tem muito local que
não tem como combater porque é de serra muito fechada.
O vento está numa média de
17km/h”, revela. Os meses
considerados mais críticos
para os incêndios são agosto,
setembro e outubro, confor-

me aponta o Corpo de Bombeiros (CBM-GO).
A maioria das ocorrências
é causada por ação humana
e dificilmente será por algum
motivo natural. No entanto,
provocar incêndio em mata
ou floresta é crime, conforme
descrito na Lei federal
9.605/98. “Atear fogo em lote
baldio também pode configurar crime ambiental de poluição, pois a fumaça resulta
em danos à saúde humana e
se o fogo expuser a perigo a
vida, o responsável pode ser
enquadrado por crime de incêndio”, aponta a tenente Vanessa furquim. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Goiás teve mais de 11 mil crianças
e adolescentes gestantes em 2021
Desde 2017 houve
diminuição no
número de casos.
Só em 2021
foram registradas
11.876 concepções
Sabrina Vilela
O número de crianças e
adolescentes gestantes ou com
filhos ficou abaixo da meta
de 15% entre 2018 e 2020. O
número, no entanto, ainda segue alto. Em 2021, foram registradas 11.876 grávidas entre os 10 e 19 anos em Goiás.
Apenas em Goiânia, são 1.016
casos. Os dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram ainda
que Goiânia teve 1.781 e 1.629
nos anos de 2020 e 2021.
A edição da Lei 12.015, de
7 de agosto de 2009, reformulou os dispositivos do Código Penal que tratam de crimes sexuais, no intuito de tornar mais severas as penas
para quem cometeu crimes
como estupro e pedofilia. O
artigo 217-A da nova lei dispõe
sobre o estupro de vulnerável,
no qual, para quem tiver relações sexuais com menores
de 14 anos, a penalidade é de
8 a 15 anos de reclusão.
A sucessão de violações
sexuais expostas pela imprensa revelam um quadro constante de abusos sexuais contra meninas e meninos no estado de Goiás. Dados da Secretaria de Segurança Pública
(SSP), obtidos através da Lei
de Acesso à Informação pelo
O Hoje, mostram que o ano
passado registrou 1.118 casos
de estupros contra vítimas
que tinham até 11 anos. Uma
média superior a três casos
por dia, aproximadamente.
Em 2022, essa realidade
piorou. Até o mês de junho
do ano passado, foram 482
vítimas, com o pico no mês
de abril, com 116 casos registrados. Na comparação
com o mesmo período, houve
um crescimento de 18,6% nos
casos. foram registrados 572
nos seis primeiros meses do
ano e, somente no mês de
março foram 120 registros.

Medidas do Estado

A gerente de Atenção Primária da SES-GO, Ticiane Peixoto Takae, afirma que o fato
da porcentagem de gestantes
com menos de 19 anos estar
abaixo de 15% é uma boa notícia visto que a redução desde o ano de 2016 é baixa a
cada ano.
Segundo a gerente, as medidas foram tomadas por meio
do Estado para diminuir o número de gestações nesse período. “Temos no Estado mais
de 1.200 unidades de atenção
primária, responsáveis por

Em 2021, foram registradas 11.876 grávidas entre os 10 e 19 anos em Goiás. Apenas em Goiânia, são 1.016 casos de concepção

Número de gestaNtes Na adolescêNcia
Mês

2016

2017

Total de Total de
nascidos mães
vivos adoles(DN) centes
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

7991
8102
9084
8516
8801
8151
7925
7588
7660
7625
6920
7200

1401
1439
1557
1469
1478
1306
1337
1303
1357
1338
1248
1256

Total de
nascidos
vivos
(DN)
7572
7509
9005
8370
8700
8348
8187
8203
7957
8101
7761
7807

2018

Total de
mães
adolescentes
1249
1259
1473
1289
1302
1255
1260
1261
1152
1218
1151
1141

Total de
nascidos
vivos
(DN)
8123
7554
9010
9034
8980
8160
8140
8342
8114
8014
7667
7734

2019

2020

Total de Total de Total de
mães nascidos mães
adolesvivos
adolescentes
(DN)
centes
1146
1121
1384
1309
1304
1138
1133
1233
1185
1139
1057
1131

8524
8037
8728
8357
8625
7816
8063
7796
7714
7679
7252
7521

Total de Total de
nascidos mães
vivos
adoles(DN)
centes

1246
1126
1199
1155
1215
1087
1096
1076
1069
1016
1035
1010

7835
7389
8552
8366
8175
7660
7833
7388
7658
7374
7063
7472

1038
940
1104
1073
1108
1008
1029
1015
963
984
947
994

Tabela 01: Dados absolutos do total de nascidos vivos e total de mães
adolescentes por mês nos anos de 2016 a 2020, residentes no Estado de Goiás

essa parte educativa, promoção e prevenção. Dentre essas
unidades têm uma área de
abrangência já delimitada
para trabalhar individualmente com cada gestante”.
Segundo ela, nesses locais
as jovens recebem métodos
contraceptivos como preservativos e anticoncepcional (injetável ou oral). Também é realizada a aplicação de alguns
desses métodos como o do Dispositivo Intrauterino (DIU).
“Antes a gente exigia que para
a adolescente ir a essas unidades fosse necessário um acompanhante, mas já a alguns anos
com o Estatuto da Criança e
do Adolescente, todos os profissionais sabem que precisam
atender todos os adolescentes
mesmo sem a presença de um
responsável”, declara.
O Programa Saúde na Escola visa ações que são desenvolvidas dentro da escola.
As medidas envolvem informação de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos
e outros. Takae afirma que

os motivos que levam a gravidez precoce são falta de informação, a menina não ter
noção do seu corpo, não saber
os direitos, falta de proteção
por parte da família, abuso e
fragilidade econômica.

Abusos

No caso de abuso sexual a
orientação é procurar uma
unidade, na qual deve ser
preenchida uma ficha anônima sobre a violência. A ficha
e seguida é enviada para a
SMS e encaminhada para a
polícia e assistência social.
Cerca de 15,5% das meninas já sofreram algum tipo
de agressão sexual, em Goiânia, aponta Pesquisa Nacional
de Saúde do Escolar, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Dentre esses
dados, mais de 70% das agressões sexuais ocorreram por
meio do amigo ou namorado.
Segundo a pesquisa, 17%
dos jovens e adolescentes que
são estudantes disseram ter
sido agredidos por outra pessoa
que não seja mãe, pai ou res-

ponsável. Desses, 55,1% afirmaram ter sofrido algum tipo
de agressão sexual de amigo(a),
12,9% de outros familiares, 8,2%
de desconhecido(a), 8,1% de
namorado(a), ex-namorado(a),
ficante, crush, 5,7% da polícia
e 15,6% de outras pessoas.
Além disso, a figura do
agressor sexual foi personificada em 36,1% dos casos
pelo amigo(a), 35,4% pelo namorado(a), ex-namorado(a),
ficante, crush, 23,3% por desconhecidos, 2,6% pelo pai,
mãe, padastro ou madrasta,
10,8% por outros familiares
e 10,0% por outra pessoa.

Repercussão

Uma criança de 11 anos,
natural de Teresina, no Piauí,
está grávida pela segunda vez
após ser vítima de estupro. A
jovem não recebeu autorização da família para interromper nenhuma das gestações.
A menina teve a primeira
gestação levada até o fim em
2021 com o consentimento da
família. Os familiares permanecem com o mesmo posicio-

namento nesta segunda gravidez. Esta jovem teve a inocência roubada de várias formas, mas infelizmente não é
apenas um caso isolado.

Danos psicológicos

Psicóloga Gláucia Benute,
coordenadora de Psicologia
do Centro Universitário São
Camilo, São Paulo destaca que
de forma geral, o processo
da gestação interrompe o ciclo da adolescência, forçando
a um amadurecimento repentino, que, caso não ocorra,
trará consequências para o
binômio mãe/filho.
Segundo a especialista, uma
gestação não desejada pode
ser entendida como opressiva,
coloca a mulher em confronto
com um período de intensas
mudanças físicas, sexuais, psicológicas e sociais. “Na adolescência, adiciona-se questões
específicas relacionadas às
projeções para o futuro e as
responsabilidades implicadas
na maternidade, nem sempre
bem compreendidas, dependendo da maturidade da menina que está gestando”.
Sobre o caso da criança de
11 anos que está em sua segunda gestação, a profissional
destaca o abalo emocional que
ela deve estar passando com
a situação de exposição e responsabilidade de ter um filho.
“Não se pode pensar na
gestação e na interrupção ou
não da gestação sem antes
passarmos pela violência a
que se está exposta”, explica.
Ela conta ainda que “uma gestação decorrente de uma violência sexual coloca a jovem
em situação ainda mais difícil,
uma vez que ela não teve direito à primeira escolha, a que
vem antes da possibilidade de
gestação, a escolha ao ato sexual”, avalia. “Neste caso temos diversas violências sendo
vivenciadas, uma após a outra”. (Especial para O Hoje)

SANTA ROSA

Pai é suspeito de estuprar e engravidar ﬁlha de 14 anos
Um homem de 48 anos foi
preso suspeito de estuprar e
manter a filha adolescente em
cárcere privado após engravidá-la, em Santa Rosa (GO).
De acordo com a Polícia
Civil, ele estava foragido e estava sendo acobertado durante o período. A menina de 14
anos ainda foi até Aruanã
para apresentar o filho,, ao

pai, após sua mãe levá-la até
o nordeste do Estado.
O homem estava foragido
desde o dia 3 de junho e foi
preso na terça-feira (13), em
Aruanã. Segundo o delegado
Kahlil Souto, o caso chegou ao
conhecimento da polícia após
uma denúncia no Conselho
Tutelar de Santa Rosa de Goiás,
onde a família morava.

O homem estava
foragido desde 3 de
junho e foi preso em
Aruanã nesta terça.
Adolescente era mantida
em cárcere privado para
esconder a gravidez

Na época, a adolescente
estaria sendo mantida em
cárcere privado para esconder a gravidez e manter a
integridade do suspeito. “No
depoimento, ele confessou
os abusos e disse que a família sabia e acobertava. As
investigações vão continuar
no sentido de apurar as responsabilidades de demais

familiares que acobertavam
os abusos”, explicou o delegado. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar para receber atendimento. Já o investigado foi
encaminhado à Unidade Prisional de Itaberaí, onde está
preso à disposição da Justiça. (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)
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Armênia e Azerbaijão voltam a se
enfrentar após violentos confrontos
Nos combates de
domingo a terçafeira, os mais
violentos entre os
dois países desde
2016, ao menos 16
pessoas morreram
Novos confrontos ocorreram ontem (14) entre o Azerbaijão e a Armênia, enquanto
esforços internacionais por paz
se intensificaram um dia depois que as exrepúblicas soviéticas testemunharam a
maior violência desde 2020.
O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse
ao Parlamento que o pequeno
país sem litoral apelou à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada
por Moscou, para ajudá-lo a
restaurar a integridade territorial após os ataques do
Azerbaijão.
“Se dissermos que o Azerbaijão atacou a Armênia, isso
significa que eles conseguiram estabelecer o controle
sobre alguns territórios”, disse Pashinyan, segundo a agência de notícias Tass.
A violência registrada nessa terça-feira (13) ao longo
da fronteira da Armênia com
o Azerbaijão, que Baku atribuiu a Yerevan, provocou apelo de paz do presidente russo,
Vladimir Putin, e pedidos internacionais de contenção.
O vice-ministro das Rela-

ções Exteriores da Armênia,
Paruyr Hovhannisyan, disse
à Reuters que existe o risco
de que os confrontos se transformem em guerra, um segundo grande conflito armado na ex-União Soviética, no
momento em que os militares
russos estão focados na invasão da Ucrânia.
Um conflito total entre Armênia e Azerbaijão pode arrastar Rússia e Turquia e desestabilizar importante corredor para gasodutos que
transportam petróleo e gás,

Esforços
internacionais
para a paz na
região se
intensiﬁcam

Avanços ucranianos podem

abalar ofensiva russa
Os avanços da contraofensiva ucraniana nos últimos
dias são claros, com a reconquista de quase 6 mil quilômetros quadrados (km²) de
territórios no Sul e Leste do
país. Os analistas consideram
que é uma virada no conflito
entre a Ucrânia e a Rússia,
principalmente com as duras
críticas de nacionalistas russos e apoiadores de Vladimir
Putin à estratégia militar do
Kremlin. Ainda assim não há
sinais de que a guerra esteja
perto de acabar.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciou,
na segunda-feira (12) à noite,
que desde que começou a contraofensiva este mês, o Exército
ucraniano já reconquistou quase 6 mil km² de território controlado pelas forças russas.
“Desde o início de setembro,
nossos militares já libertaram
quase 6 mil km² de território
ucraniano no Leste e no Sul, e
ainda estamos avançando”,
afirmou Zelensky em vídeo divulgado nas redes sociais.
Caso sejam consolidados,
esses ganhos são os maiores
da Ucrânia desde a retirada
das forças russas dos arredores
de Kiev, no fim de março. O
principal foco, neste momento,
da contraofensiva ucraniana
é Kharkiv, onde pretendem
assumir controle total da província. Nessa região, os ucranianos já avançaram 50 quilômetros no sentido da fronteira com a Rússia, e o Ministério britânico da Defesa admite mesmo uma ordem de
retirada das tropas russas.
As tropas russas já teriam
deixado para trás estoques de

6 mil quilômetros quadrados de território já foram reconquistados
munição e outras armas durante a retirada de Kharkiv,
como minas, granadas, mísseis
e
vários
veículos
de
combate.Exército ucraniano
anunciou, pela primeira vez,
contraofensiva no Sul, antes
de fazer um avanço relâmpago, na semana passada, na região de Kharkiv, na fronteira
com a Rússia, no Nordeste do
país, forçando os soldados russos a recuar para outras posições. Além disso, as autoridades ucranianas têm relatado
sucesso na região de Kherson,
no Sul, ocupada pela Rússia,
e na fronteira com a Crimeia
anexada e nas regiões orientais sob controle de separatistas pró-russos desde 2014.
No mesmo comunicado
em vídeo, Zelenskiy voltou a
sugerir que a Rússia seja declarada “Estado terrorista”
por praticar o terror radioativo, energético e da fome
durante a guerra. O chefe de
Estado ucraniano defendeu
ainda que a Ucrânia precisa
fortalecer a “cooperação com

a comunidade internacional
para vencer o terror russo”.
Para o presidente ucraniano, a Rússia promove “terror
de radiação” na Central Nuclear de Zaporizhzhia, pela
“presença de tropas na fábrica, as constantes provocações
e o bombardeio do território
que colocaram a Ucrânia e a
Europa à beira de um desastre radioativo”.
Moscou nega essas acusações e, na segunda-feira (12),
disse que o Exército ucraniano prepara “grande ofensiva”
para tentar recuperar a central. De acordo com o portavoz do governador pró-russo
de Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, o Exército ucraniano está
transferindo elementos de artilharia, incluindo obuses (espécie de canhão) e múltiplos
sistemas de lançamento, para
a área. Rogov adiantou que a
Ucrânia está em vias de preparar “grande ofensiva na região da central nuclea, segundo a agência de notícias
russa TASS. (ABr)

assim como a guerra na Ucrânia interrompe o fornecimento de energia.
O Azerbaijão acusou a
Armênia, que está em aliança militar com Moscou e
abriga uma base militar russa, de disparar morteiros e
artilharia contra suas unidades do Exército.
O Ministério da Defesa da
Armênia, que negou bombardear as posições do Azerbaijão, disse que os combates
desta quarta-feira diminuíram em grande parte ao meio-

dia (no horário local).
O aumento da violência
provocou preocupação internacional, com Rússia, Estados
Unidos, frança e União Europeia intensificando esforços
diplomáticos.
A Armênia e o Azerbaijão
lutam há décadas por Nagorno-Karabakh, um enclave montanhoso reconhecido internacionalmente como parte do
Azerbaijão, mas que até 2020
era totalmente povoado e controlado por armênios étnicos,
com o apoio de Yerevan. (ABr)

Incêndio permanece no
sudoeste da França; mais
moradores são retirados
Um incêndio florestal
que ocorre desde segunda-feira (12) no sudoeste
da frança levou as autoridades a retirar ontem
(14) mais 500 moradores
de suas casas. Com isso, o
total de retiradas sobe
para mais de mil na área,
que já foi atingida pelo
fogo neste verão.
Mil bombeiros e 11 aviões
combatem o incêndio, que
queimou mais de 3.600 hectares e destruiu quatro casas
e vários edifícios na zona vitivinícola de Medoc.
“As condições meteorológicas continuam desfavo-

ráveis, com persistência do
vento, calor e seca. Os incêndios continuam ativos",
disse o departamento de Gironda em comunicado,
acrescentando que sete bombeiros foram feridos. A frança, como o resto da Europa,
teve que enfrentar ondas de
calor e uma seca durante o
verão que causaram vários
incêndios florestais em todo
o continente. Perto de 65
mil hectares foram incendiados até agora na frança
este ano de acordo com
dados do Sistema Europeu
de Informações sobre Incêndios florestais. (ABr)

EXPRESSA
O empresário russo Ivan Pechorin, o principal gerente
da Corporação para o Desenvolvimento do Extremo Oriente
e do ártico, foi encontrado morto em Vladivostok, a última
de uma série de mortes misteriosas entre executivos russos.
De acordo com a mídia estatal russa RIA Novosti, a administração de Vladivostok disse que um corpo foi encontrado
perto da vila de Beregovoe. Pechorin se afogou em 10 de
setembro perto do Cabo Ignatyev em Vladivostok.

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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O respirar da SétiMa aRtE
Cinemas goianos participam de campanha inédita que celebra a volta do público às salas
Elysia Cardoso
O cinema é um espaço que assumiu o principal papel de construir
uma identidade cultural, porém a
pandemia de covid afastou o público
das salas de cinema e o faturamento
no setor foi fortemente atingido a
partir de março de 2020. Porém,
esse fato pode ficar no passado definitivamente, isso porque a fENEEC, a federação Nacional das
Empresas Exibidoras Cinematográficas busca incentivar a volta do
público às salas de cinema, por
meio de ações como a Semana do
Cinema que se inicia hoje (15), e segue até o dia 21 de setembro.
A promoção, com ingressos a R$
10 (preço único) e que também conta
com o apoio da ABRAPLEX
(Associaçao
̃ Brasileira das Empresas
Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), é válida para
todas as sessões nas salas tradicionais
2D. “Com esta campanha, queremos
celebrar a volta do público às salas
e democratizar no país o acesso à
magia, que só a experiência cinematográfica proporciona”, salienta
Lúcio Otoni, presidente da fENEEC.
Uma pesquisa do Datafolha que
ouviu pessoas de todas as regiões
entre 2 de junho e 7 de julho, mostrou uma queda drástica na frequência da atividade cultural. Antes
da pandemia, praticamente 60% das
pessoas consideravam a ida ao cinema uma atividade regular. Depois
da pandemia a proporção caiu mais
da metade, 26%.
A ‘Semana do Cinema’ segue uma
tendência mundial de promover,
em clima de festa, o retorno das
pessoas às salas. Nos Estados Unidos
a campanha aconteceu no último
sábado com ingressos a $ 3 dólares
em mais de três mil cinemas. Na
mesma data, no Reino Unido, o National Cinema Day promoveu sessões
por £3 libras em cerca de 550 salas
e, na Espanha, haverá, em outubro,
a La fiesta del Cine 2022, com ingressos à €3,50 euros.
Em Goiás, cinemas como: Cine-

mark- flamboyant Shopping, Moviecom- Buriti Shopping, CinépolisShopping Cerrado, Cinemais- Bougainville, já divulgaram as promoções nas redes sociais e prometem
lotar as salas de todas as seções.
Além da promoção de ingressos,
os combos de pipoca e refrigerante
também devem ter descontos. A disponibilidade das entradas deve ser
consultada nos locais ou sites das
redes de cinema.

Emoção e cultura

Uma das principais ações do cinema é a capacidade de fazer o espectador se emocionar e refletir.
Isso usado para tratar de questões
importantes que envolvem nossa
sociedade, resulta em uma ferramenta muito poderosa para atingir
as pessoas de maneira diferente.
Muito se tem discutido, recentemente, acerca da democratização
do acesso ao cinema no Brasil e o

projeto é uma oportunidade para
ressaltar a importância de frequentar
o cinema, evidenciando os benefícios
que essa atividade acarreta na vida
dos seres humanos. Dessa forma,
será possível garantir a democratização do acesso ao cinema e, assim,
incentivar um maior número de telespectadores de filmes no Brasil.

Oferta o ano inteiro

O Cine Cultura, unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult
Goiás), está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na
Praça Cívica, no Centro de Goiânia.
Assim, sempre tem ingressos a preços
populares, custando R$10 a inteira e
R$5 a meia. Nas segundas-feiras todos
pagam meia-entrada. O cinema só
aceita pagamento dos ingressos em
dinheiro. Com 98 lugares para receber
o público, o cinema conta álcool gel
na entrada. O uso de máscara é optativo. (Especial para O Hoje)

O ﬁlme ‘Um Lugar
Bem Longe Daqui’ é
um dos que estão em
cartaz em Goiânia
dentro da
programação da
Semana do Cinema
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Matemática ensina
a sair da ‘forma’

Pedagoga e escritora Liliane Mesquita utiliza as formas
geométricas para levar mensagem de respeito
às diferenças entre as crianças

Eles ensinam a fazer instrumentos a partir de materiais descartados

Há tempos
fazendo arte
Grupo Vida Seca reúne em um
catálogo 18 anos de prática de
concepção, formação e consolidação
de blocos de percussão
Na próxima sexta-feira
(16), o grupo musical goiano Vida Seca compartilha
o trabalho que está na base
da oficina ‘Lixo ritmado,
batuque reciclado’. Tratase de uma cartilha em que
o grupo expõe uma síntese
dos conteúdos, técnicas e
processos utilizados em
sua prática de concepção,
formação e consolidação
de blocos de percussão. O
grupo também lança um
catálogo com os instrumentos utilizados nos
shows e oficinas. O material é destinado a professoras e professores, estudantes de diferentes linguagens artísticas e artistas. O lançamento será no
Instagram do grupo e o
link para baixar gratuitamente o material ficará
disponível nesta plataforma. Esta ação encerra o
‘ProvocaSom’, projeto de
manutenção do grupo, que
contou com apoio do fundo de Arte e Cultura do
Estado de Goiás.
A cartilha apresenta um
planejamento, ensina dinâmicas, brincadeiras, percussões corporais, ritmos e
como fazer instrumentos a
partir de materiais descartados. Trata-se, assim, de
uma plataforma pedagógica
que funciona como processo de iniciação musical e
guia a formação de bloco
de percussão com instrumentos construídos a partir
da sucata. O integrante Ricardo Roqueto comenta sobre a motivação em fazer
esse material. “Por mais de
uma década a gente conduziu diversos trabalhos de
formação musical, com o
foco em crianças e jovens,
em que, além de formar
blocos, ensinava sobre a
construção de instrumentos
básicos de percussão, como
tambores, chocalhos e triângulos. A formação sempre
veio acompanhada de uma
ampla discussão sobre a
origem dos materiais utili-

zados, estimulando a reflexão sobre a forma de viver
e produzir em sociedade. é
uma alegria para o grupo
poder sistematizar e compartilhar esse processo de
anos em um material acessível a todes”, diz o músico.
Já o catálogo apresenta
os instrumentos que o grupo utiliza nos shows, tanto
aqueles utilizados pelo Vida
Seca desde o início de sua
trajetória, até os mais recentes, construídos na oficina com o Márcio: o Oslatão, presente dele para o
grupo, além da comarimba
e do microxilo. “Nesse catálogo a gente apresenta
as diferenças entre os instrumentos: temos aqueles
que são o objeto em si, sem
intervenções, e outros que
passam por todo um processo complexo de construção”, comenta Roqueto.

é possível utilizar a matemática para discutir
temas presentes
no dia a dia como
inclusão, diversidade e preconceito?
A escritora e pedagoga Liliane Mesquita mostra que sim.
No livro ‘Qual é a sua
forma?’, as formas
geométricas ganham
vida em uma história
que explora a sensibilidade e a imaginação das
crianças para fomentar
o respeito às diferenças.
Dirigido especialmente
para leitores em formação,
de seis a dez anos, a obra
conta a história de um círculo
amarelo que precisa se disfarçar para ser aceito pelos
moradores de UniCidade. Afinal, lá só viviam triângulos
vermelhos e quadrados azuis.
Era até difícil de distinguilos, tamanha a semelhança.
O círculo amarelo sentia ser
apenas mais uma forma repetida entre tantas outras,
mas tinha medo da rejeição.
“Somente em casa podia
libertar seu verdadeiro eu,
pois quem naquele lugar aceitaria um círculo e ainda mais
amarelo?! O que as outras
formas iriam pensar? Era
muito difícil e arriscado ser
tão diferente de todo mundo.”

de Caxias, onde atua
como Orientadora
Educacional e Dinamizadora de
Leitura. formada
em Pedagogia e
Psicopedagogia
Institucional, a
carioca é, ainda, contadora
de histórias e
tem
como
missão fazer
a
leitura
chegar aos
menos favorecidos.
(Qual é
a sua forma?, p. 10)
Ao encarar a comunidade,
expor seus sentimentos e decidir se mostrar para todos
como é de verdade, o protagonista oferece a necessária
reflexão para uma situação
muito presente entre as crianças: o bullying. Com a leitura
própria ou feita pelos pais
ou cuidadores, ‘Qual é a sua
forma?’ também estimula reflexões que vão além do ambiente escolar, como o respeito às singularidades e o
apoio incondicional a todas
as formas de ser e sentir.
Além de escritora, com
três livros publicados e mais
dois a caminho, Liliane Mesquita desenvolve projetos de
estímulo à leitura em Duque

A autora

Liliane Mesquita é natural do Rio de Janeiro e reside
na cidade de Duque de Caxias. formou-se em Pedagogia e Psicopedagogia Institucional. Atualmente, trabalha na Prefeitura Municipal
de Duque de Caxias, onde
atua como Orientadora Educacional e Dinamizadora de
Leitura, estimulando as
crianças ao mundo literário.
é autora dos livros ‘O Desaparecimento do Senhor
Abraço’ e ‘Onde é o lugar
de Dandara?’. Em 2022, lança internacionalmente os livros ‘Qual é a sua forma?’,
‘Poesia no futebol’, além de
uma obra em parceria com
o fotógrafo Pino Gomes. (Especial para O Hoje)

Histórico

O grupo Vida Seca nasceu de um bloco de percussão chamado Bloco do
Lixo, que surgiu no contexto de manifestações estudantis no ano de 2002
em Goiânia. O Bloco do
Lixo era composto por pessoas de formações diversas
e foi um laboratório musical que, por meio de oficinas oferecidas pelos próprios integrantes, vivenciou diversos saberes e práticas relacionadas à música. “Essas primeiras oficinas serviram de base para
desenvolver um método
pedagógico musical ativo,
baseado na pesquisa da sucata, de instrumentos não
convencionais, da percussão corporal, da teoria musical e de diversos tipos de
conteúdos educacionais
para a música. Esse método
foi aplicado e aprimorado
durante os quase 20 anos
de experiência que temos
em diversas iniciativas de
formação de blocos de percussão”, comenta Igor Zargov, outro integrante.

Além de
escritora, com
três livros
publicados e
mais dois a
caminho,
Liliane
Mesquita
desenvolve
projetos de
estímulo à
leitura

RESUMO De noVeLaS
t
Chamas da Vida
junior fica chocado ao ver
que telma invadiu o quarto
dele. Manu chuta Leo e consegue fugir. tadeu, que não viu
que era Manu, corre atrás dela.
Beatriz diz para tadeu não ir.
telma não diz para ninguém
quem estava com ela. Manu
torce o pé. Marreta a ajuda a
fugir. tadeu vai até o carro de
Marreta e Manu, que ainda estão encapuzados. tadeu persegue o carro de Marreta. júnior
diz para telma que ela é louca.

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. Maruan
conhece Zahym. 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.

Cara e Coragem
Lou pensa em contar a verdade sobre joca para Pat, mas
desiste. Moa se preocupa com
rebeca. Leonardo afirma a regina que não quer ver Martha
sofrer. Martha pede para Luana pesquisar sobre Caio nas
redes sociais. Pat leva Lou até
a sala de inteligência. Danilo
proíbe Duarte de sair de casa.
Ísis desmaia durante um ensaio, deixando todos preocupados. a fechadura biométrica
é instalada no laboratório.

Poliana Moça
tânia volta de viagem e está
com dor de garganta. otto pergunta à tânia qual a relação
dela com o roger. Song pede
desculpa para Kessya. Pinóquio
diz para Luca na cara do roger,
que o vilão está mentindo para
o jovem empresário. Waldisney
e Violeta aparecem de surpresa
e disfarçados na Luc4tech. Luca
se mostra interessado no boneco. eugênia decide falar verdades para os filhos sobre a
mãe biológica.

Pantanal
Muda não gosta de saber
que Maria Bruaca ficará com
as terras que eram de sua família. renato quer tirar a vida
de tadeu. josé Leôncio demonstra cansaço, e deixa todos preocupados. Zefa volta
para a fazenda de josé Leôncio.
Guta conta a Zuleica e tenório
que Zefa foi embora porque
renato estava abusando dela.
Zefa revela a josé Leôncio que
Solano é matador e que o fazendeiro está jurado de morte.
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amantes das telonas
Para os amantes das telonas, o Moviecom Buriti
também conta com o preço

Lenda das HQs
a Vila Cultural Cora Coralina recebe centenas de
desenhos originais de julio
Shimamoto a partir desta
quinta-feira (15). a exposição,
que é inaugurada às 18h,
abrange seis décadas de produção desta lenda viva das
HQs e abre oficialmente a
programação da Gibirama –
Feira Goiana de Histórias em
Quadrinhos. Quando: Quinta-feira (15). onde: rua 23,
S/n, Setor Central – Goiânia.
Horário: 18h.
A Vila Cultural Cora Coralina recebe originais de Julio Shimamoto
único de r$ 10 nas sessões
de mais de cinco filmes e de
r$29 no combo de pipoca
mais refrigerante. É uma ótima oportunidade para assistir aos últimos lançamentos nas telonas com um preço camarada e com uma estrutura moderna e confortável. Quando: até 21 de setembro. onde: av. rio Verde,
S/n, Setor Vila São tomaz aparecida de Goiânia. Horário: 10h às 22h.
orquestras no Basileu
nesta quinta-feira (15),
às 20h, no teatro Basileu

França, a Prefeitura de Goiânia apresenta o espetáculo
‘te Deum: Hinos Brasileiros
– Homenagem ao Bicentenário da independência do
Brasil’. a orquestra Sinfônica
de Goiânia, juntamente com
os Corais Sinfônico e juvenil
de Goiânia, sob a regência
do maestro eliseu Ferreira,
executa um programa especial composto de te
Deums escritos por compositores brasileiros. Quando:
Quinta-feira (15). onde: av.
universitária, nº 1750, Setor
Leste universitário - Goiânia.
Horário: 20h.

Preços especiais
Dia do Cliente termina hoje
(15), com os queridinhos do
cardápio de abbraccio e aussie Grill em versões turbinadas
e com precinho especial. no
abbraccio, quem pedir uma
porção de Carbonara Bites P
ganha um super upgrade. a
promoção é válida para o delivery exclusivo pelo ifood. já
no aussie Grill, marca que
tem a proteína de frango
como protagonista de seu
cardápio e funciona 100%
por delivery via ifood, o cliente leva para casa o Chefs Cookie pela metade do preço.
Quando: Quinta-feira (15).
onde: av. t-10, nº 1300, Setor
Bueno – Goiânia.

Flip chega à 20ª edição e faz homenagem
Com o desafio de trazer
para o centro da cena escritores e artistas colocados à
margem, a festa Literária
Internacional de Paraty (flip)
chega à 20ª edição com o
tema Ver o Invisível e homenagem à escritora Maria
firmina dos Reis. O evento
também traz como novidade
a artista homenageada, a fotógrafa Claudia Andujar.
A festa literária, que retorna à cidade de Paraty, na
costa verde fluminense, entre
os dias 23 e 27 de novembro,
depois de dois anos em formato online por causa da
pandemia de covid-19, teve
sua programação anunciada
nesta terça-feira (13). A curadoria do evento foi coletiva,
feita pela jornalista, tradutora
e editora gaúcha fernanda
Bastos, a professora da Universidade federal da Bahia
Milena Britto e o professor
da Universidade de Princeton
Pedro Meira Monteiro.
A 20ª flip é realizada no
ano do Bicentenário da Independência, do centenário da
Semana de Arte Moderna e
do bicentenário de Maria fir-

Walter Craveiro/Flip/ABr

Claudia Andujar participou de exposições no Brasil e no exterior
mina dos Reis e representa o
trabalho pela palavra e por
um ambiente cultural e educacional mais acolhedor. Para
os curadores da festa, falar de
Maria firmina dos Reis é conectar o Brasil consigo mesmo,
trazendo histórias e trajetórias
diversas e marginalizadas.
De acordo com fernanda
Basctos, a escritora, uma mulher negra que viveu nas bordas do País no século 19,
criou personagens e narrativas que têm inspirado coletivos de leitura, professoras
e autoras contemporâneas
com sua abordagem de um
Brasil real e ficcional que

atravessa 200 anos de uma
independência controversa.
fernanda disse que a intenção é “dar o recado” a
partir da homenagem a Maria firmina, uma autora negra maranhense, de cuja imagem não se dispõe. “Temos
apenas aproximações, mas
achamos importante mexer
com isso, em um momento
em que a imagem é tão importante. Trabalhamos com
uma autora que foi ignorada
por muito tempo e agora tem
sido trabalhada por pesquisadores, mulheres, principalmente, que também são
marginalizados, assim como

foi Maria firmina”.
Com pouca informação
sobre a escritora, estima-se
que Maria firmina tenha nascido em 1822, sendo autora
do primeiro romance abolicionista do País, ‘Úrsula’, lançado em 1859. Escritora e
educadora, sofreu com o ‘apagamento’ histórico e vem sendo redescoberta no Brasil e
no exterior. Publicou contos
e poemas em jornais, compôs
o ‘Hino da Libertação dos Escravos’ e fundou uma escola
gratuita para crianças. Maria
firmina morreu em 1917,
sem qualquer prestígio.
Como artista homenageada, a flip deste ano joga luz
sobre a obra de Claudia Andujar, fotógrafa nascida na
Suíça em 1931, que se estabeleceu no Brasil em 1955,
depois de passar por alguns
países fugindo da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Por
décadas, percorreu o país
trabalhando para revistas
como Life, Aperture, Look,
Cláudia, Quatro Rodas e Setenta e, como freelancer,
para a revista Realidade.

CELEBRIDADES
Marido de simone, Kaká
Diniz detalha reação da
cantora após fim da dupla
Marido de Simone, Kaká
Diniz revelou climão no dia
em que a cantora anunciou a
separação de Simaria. em entrevista ao podcast o Poder
do network, o empresário
contou que as irmãs choraram
muito após a postagem com
o fim da parceria. "Como todo
fim de ciclo, foi muito difícil.
e ainda está sendo difícil. não
é fácil. Querendo ou não, as
meninas têm mais de trinta
anos juntas, cantando, são irmãs, se amam, se respeitam,
então eu acho que não é fácil
essa decisão para as duas.
Mas, ao mesmo tempo, eu
acho que pelo momento se
faz necessário", avaliou. (Patrícia Dias, Purepeople)
isabella scherer relata perrengue com gêmeos e expõe tensão com filho após
ida ao médico
isabella Scherer deu à luz
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semana do Cinema
o Cinemais no Shopping
Bougainville participam da
‘Semana do Cinema’ que
ocorre a partir de hoje (15)
até o dia 21 de mês. os ingressos para sessões nas salas tradicionais são disponibilizados com preço único de
r$10 e os combos com pipoca e refrigerante tem preços
especiais. Quando: até 21 de
setembro. onde: rua 9, nº
1855, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 10h às 22h.
Cinépolis a R$ 10
também participa da ‘Semana do Cinema’ o Cinépolis,
no Shopping Cerrado. Durante a semana, quem quiser
assistir a um filme na tela
grande conta, além de ingressos ao preço único de r
$10, o combo com uma pipoca mais dois refrigerantes
tem preço promocional no
valor de r $29. Quando: até
21 de setembro. onde: av.
anhanguera, nº 10.790, Setor
aeroviário – Goiânia. Horário:
10h às 22h.

n

Camilla de Lucas expõe racismo
em voo após ser abordada
em classe executiva
Camilla de Lucas foi
vítima de racismo em voo
para o Brasil após passar
alguns dias nos Estados
Unidos e relatou o episódio para os seguidores no
Instagram. A ex-BBB estava na classe executiva
e foi questionada por uma
funcionária, que duvidou
que a influenciadora estivesse no lugar certo. "A
mulher só veio pedir o
meu cartão para ver se o
meu lugar era esse. O voo
cheio e ela não pediu pra
ver o de ninguém, só o
aos gêmeos Mel e Bento há
duas semana e contou aos
seguidores como tem sido
seus dias como mãe de primeira viagem. a recorreu às

meu", disse. Camilla não
segurou o choro e contou
que recebeu o apoio de
outros dois brasileiros que
estavam no voo. (Patrícia
Dias, Purepeople)
redes sociais para falar sobre
alguns perrengues que vem
enfrentando. Segundo a empresária, a volta do médico
com os filhos foi bem compli-

cada. "a volta no carro foi tensa. eu voltei atrás com eles e
entrei na noia que o Bento
estava engasgado – ele não
tava – mas fiquei nervosa. um
chorava, o outro chorava... e
eu lá esmagada entre os dois...
Foi cansativo". (Patrícia Dias,
Purepeople)
Wanessa Camargo recebe
Dado Dolabella em sua casa
após viagem dos filhos
Dado Dolabella está passando uma temporada com
Wanessa Camargo em São
Paulo. Com os filhos de férias
nos estados unidos com o
pai, Marcus Buaiz, a cantora
aproveitou para receber o
ator, com quem retomou a
relação, em sua casa em alphaville. Desde que foram vistos juntos em 13 de julho,
Wanessa e Dado têm fugido
de perguntas sobre terem
reatado o namoro. os dois
voltaram a se relacionar após
a separação da cantora. (Patrícia Dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia de agir com rapidez e flexibilidade. Mantendo essa postura,
você conseguirá ter um dia cheio,
mas com boas respostas às suas
iniciativas. tenha fé e evite discussões. Você pode receber notícias ou mais problemas para resolver do que pensava, mas tudo
se resolve por si mesmo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Pode ser um dia de excessos,
portanto tome cuidado com falar
demais, comer demais, gastar
demais... existem propostas, mas
é preciso ter calma e avaliar antes
de agir por impulso. Podem existir descuidos, esquecimentos, falta de foco e perda de prazos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia traz ímpeto, mas pode
trazer dúvidas também. Busque
se inspirar e ter calma. É importante buscar o autoconhecimento,
afinal a Lua está no seu signo exigindo de você consciência e abandono de reatividades. Fora isso,
pode ser um dia de acolhimento.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode ser caótico e angustiante, pedindo que você tenha mais fé e foco no que é positivo. É necessário sair do piloto
automático e fazer as coisas de
outra maneira, para que sejam
mudados os resultados. É importante se dedicar a ajudar alguém
que precisa, pois você está com
uma energia de generosidade.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer sorte em
conjunto, mas é preciso sair do
excesso de espírito competitivo e
não exagerar. Você pode ter uma
entrevista ou passar por alguma
situação na qual precise se esforçar e mostrar o seu melhor. Suas
ideias podem ser executáveis.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz o fim de um ciclo
com êxito. Você pode comemorar
alguma coisa no seu dia por merecimento próprio. Saiba ser resiliente e não desista por causa
das dificuldades. a família pode
trazer ajudas. Cuidado com a falta
de contentamento e gratidão.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia tem bloqueios e desafios
para que você veja a verdade dos
fatos. Você pode estar iludido sobre uma situação, então é importante ponderar e refletir mais.
Mantenha uma postura de sinceridade e verdade, pois assim pode
ser um dia com bom entendimento com as pessoas em geral.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Seu dia traz uma força mental
e muita visão estratégica. Você
pode perceber as coisas no ar,
mas nada te escapa hoje, pois
suas antenas estão afiadas. Cuidado com a comunicação agressiva. É indicado ter foco para aumentar a sua produtividade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Seu dia tem foco no futuro. É
momento de olhar para a frente
e resolver pendências que te aprisionam. Planos e metas precisam
ser renovados. tome cuidado
com brigas e discussões, que depois podem gerar arrependimentos. notícias podem te decepcionar. Você pode descobrir coisas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia tem tranquilidade e leveza. É um bom dia para amor e
para divertimentos. tome cuidado
com excessos, mas pode ser um
dia romântico também. Você pode
se relacionar bem com as pessoas
do trabalho e, juntos, podem
avançar ou simplesmente fluir.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia traz agitação e oportunidades, mas é preciso saber discernir e não querer abraçar o
mundo. Confie, pois tudo vai dar
certo. Cuidado com o excesso de
trabalho e mantenha a calma.
Saiba se organizar para aproveitar
melhor este dia. Você pode estar
com muita intensidade de ideias.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia pode trazer mais
questões domésticas e familiares
para serem resolvidas. Você pode
servir de conselheiro ou simplesmente escutar, acolhendo alguém que precisa de carinho e
atenção. Boas trocas e conversas.
resoluções estão a caminho. o
dia tende a ser mais pacífico.
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Essência

A história do cinema brasileiro
O ﬁlme pode ser
assistido no site
da Vivo, no
YouTube, além de
estar disponível
no Vivo Play

O filme ‘Cidade
de Deus’ ganha
spin-off. O curta
‘Batoré’ revisita a
história contada
há 20 anos
Lanna Oliveira
Passaram-se 20 anos do
lançamento que marcou a
história do cinema brasileiro.
O longa-metragem ‘Cidade de
Deus’, do diretor fernando
Meirelles, retrata a dura realidade de pessoas que vivem
nas favelas do Rio de Janeiro.
Ocupando o lugar de referência na cultura nacional, a produção acaba de ganhar um
spin-off. Um curta, ‘Buscapé’
entrega para o público a história da amizade entre Buscapé e Barbantinho. Dada a
devida importância para o
segundo filme estrangeiro
mais assistido no mundo, revisitá-lo impacta os cinéfilos.
Há exatos 20 anos o filme
‘Cidade de Deus’, a única produção brasileira a receber
quatro indicações ao Oscar,
era entregue ao mundo. Para
homenageá-lo, ‘Buscapé,’ de
14 minutos, detalha a volta
do personagem principal para
a Cidade de Deus. Agora como
fotojornalista profissional, ele
cobre um evento especial dentro da comunidade, mas
muda seus planos ao se de-

parar com uma descoberta
que dará início a uma investigação. “é com prazer que
vejo esta história ser revisitada. Desta vez pelas mãos
do fred Luz, que colocou o
foco no que há de positivo
na comunidade, sua cultura,
e não na violência“, comenta
fernando Meirelles, produtor
executivo do curta-metragem.
Além de Meirelles, a produção conta com outros grandes nomes do longa original.
Um deles é César Charlone,
que participou da pré produção e das reuniões iniciais do novo projeto, visitando locações com o diretor fred

Luz. Cecília Homem de Mello,
Rodrigo Carvalho, Bia Salgado,
Antônio Pinto e Christian
Duurvoort também participam. Paulo Lins, autor do livro
que deu origem à história exibida nas telas dos cinemas de
todo o mundo, também teve
participação especial na construção do ‘Buscapé’.
“A primeira palavra que
vem à minha cabeça é desafio!
Quando o fernando me convidou, acho que foi uma delícia, foi um presente, um convite para fazer parte, desenvolver um projeto como esse.
é uma responsabilidade muito
grande também, eu acho que

você se relacionar com a dramaturgia do ‘Cidade de Deus’
20 anos depois e fazer um
curta que tenha a pretensão
de ser uma sequência, um
spin-off, deste filme, merece
um mergulho muito intenso,
e esse mergulho, grande parte
foi de saber ouvir, saber entender, pois um dos grandes
méritos desse projeto, na minha opinião, foi trazer vários
profissionais que desenvolveram a linguagem, a identidade,
que enfim, construíram o filme original lá atrás, junto com
o fernando”, afirma fred Luz.
O diretor finaliza dizendo
que apesar de ser uma se-

quência, o curta ganhou uma
identidade única. “Nossa pretensão, nossa vontade, é que
existisse essa ‘cola’ mesmo,
essa relação entre o ‘Cidade
de Deus’ e o ‘Buscapé’, mas
também construindo uma
identidade proprietária para
o curta, ele não pode ser só
um ‘Cidade de Deus’ refilmado agora, mas é o que muda
de lá pra cá, como é que a
gente olha para essa obra 20
anos depois e como a gente
interpreta as escolhas. Mergulho muito intenso, de muito
aprendizado e de muita escuta”, revela fred Luz. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias

boyant: 13h, 15h25, 17h50. Cinemark 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 Passeio das Águas: 20h.

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.
Filme ‘Men - Faces do Medo’ segue em cartaz nos cinemas e retrata insegurança da mulher na sociedade
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Predestinado,
2022, Brasil). Duração: 1h40min.
Direção: Gustavo Fernández.
elenco: Danton Mello, juliana
Paes, Marcos Caruso. Gênero:
Drama. Cinemark Flamboyant:
13h50, 14h05, 18h50, 21h40.
Cinemark Passeio das Águas:
15h30, 15h50, 18h25. Kinoplex
Goiânia: 18h10, 20h30. Cineflix
aparecida: 16h40, 19h10. Cineflix Butiti: 16h40, 19h.
A Última Chamada (the Call,
2022, eua). Duração: 1h 39min.
Direção: timothy Woodward jr.
elenco: Lin Shaye, tobin Bell,
Chester rushing, erin Sanders,
Mike Manning. Gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 19h55. Cinemark Passeio das Águas: 18h, 20h20.
Ingresso para o Paraíso (ticket
to Paradise, 2022, eua). Duração: 1h44min. Direção: ol Parker.
elenco: George Clooney, julia
roberts, Kaitlyn Dever. Gênero:
Comédia, romance. Cinemark
Flamboyant: 13h30, 16h, 18h30,
21h. Cinemark Passeio das
Águas: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 14h30, 16h45,
19h, 21h15. Cineflix aparecida:
17h, 19h15, 21h30. Cineflix Butiti:

17h10, 19h20, 21h30.
Em Era Uma Vez Um Gênio
(three thousand Years of
Longing, 2022, eua/austrália). Duração: 1h49min. Direção: George Miller. elenco:
idris elba, tilda Swinton, ece
Yüksel. Gênero: romance,
fantasia, drama. Cineflix aparecida: 16h40.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida (Spider-Man: no Way
Home, 2021, eua). Duração:
2h 28min. Direção: jon Watts.
elenco: tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Gênero: ação, aventura, fantasia. Cinemark
Flamboyant: 14h50, 18h10,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 13h50, 17h10, 20h30.
Kinoplex Goiânia: 14h20,
17h, 17h30, 20h10, 20h40.
Cineflix aparecida: 15h,
18h10, 21h20. Cineflix Butiti:
16h50, 17h50, 20h, 21h.
After – Depois da Promessa
(after ever Happy, 2022, eua).
Duração: 1h35min. Direção:
Castille Landon. elenco: josephine Langford, Hero Fiennes
tiffin, Louise Lombard. Gênero:

Drama, romance. 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 Flam-

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.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2022

AnO 18 - nº 5.785 n

17

Negócios
Especialistas
orientam
empreendedores
que querem
investir na
fidelização de
clientes e na
presença digital

Dia do Cliente: focar no consumidor
ainda é a chave para o sucesso
A crise sanitária deixou três legados essenciais: o maior
cuidado com a higiene, a não aglomeração e a transformação digital
Rodrigo Melo
O padrão e as formas de
consumo mudaram consideravelmente nos últimos anos
e, com a pandemia, muitas
ações se tornaram rotineiras
para a maioria das empresas,
como a presença digital e os
serviços de entrega, por exemplo. Nesse sentido, a crise passou a ser uma oportunidade
para os empreendedores que
souberam escutar atentamente aos anseios dos consumidores nos últimos dois anos.
O Dia do Cliente, celebrado
nesta quinta-feira (15), é uma
data de reflexão para os empresários que desejam implementar melhorias nos seus
negócios e, claro, faturar mais.
A celebração surgiu em 2013,
com o objetivo de estreitar o
relacionamento entre o comércio e os consumidores.
“Naturalmente, a pandemia, em função dos lockdowns,
trouxe uma mudança radical
no processo de comportamento do cliente, que é a razão de
ser dos negócios”, explica o
gerente de Relacionamento
com o Cliente, Enio Pinto. Pensando nisso, a Agência Sebrae
de Notícias compartilha as
orientações de três especialistas sobre o novo perfil e o que
deseja o cliente em 2022.

Presença digital

Para Enio Pinto, a crise sanitária deixou três legados
essenciais: o maior cuidado
com a higiene, a não aglomeração e a transformação digital. “Dos três, a questão da
transformação digital veio
para ficar. Não que os outros
não tenham impacto também
permanente, mas hoje não se
pode mais pensar no negócio
sem canais digitais para manter contato permanente com
a sua clientela. Então, todo

fique por deNtro
DicAS pArA Se DeSTAcAr NA iNTerNeT

mundo começou a vender por
redes sociais, e-commerce ou
marketing places.”
“Quando a transação se
dá pelo canal digital, é preciso
checar as informações daquela loja. Então, uma das
formas de se diferenciar é
apresentar segurança. Entregar a mercadoria em um prazo que seja razoável e frete
a custo baixo, bem como ter
uma variedade de produtos
e foco no cliente”, reforça o
gerente de Inovação do Sebrae, Paulo Renato Cabral.

Fidelização de clientes

Além de atender às necessidades do cliente, Enio Pinto
destaca que hoje os negócios
também precisam ir além e
entender quais são os sonhos
do consumidor. “Você tem que

se envolver o máximo possível
com o cliente. Entender exatamente o que ele deseja do
seu empreendimento e encantá-lo com uma experiência incrível. Prontidão total e resolutividade”, garante.

Mantendo um
preço competitivo

O aumento nos custos de
produção e a alta da inflação
já tiraram o sono de muitos
empreendedores brasileiros.
Tal cenário trouxe ainda mais
incerteza aos empresários
que têm dificuldades em definir um preço por seu produto ou serviço. “A definição
do preço é a estratégia mais
adequada para o pequeno negócio se posicionar no mercado”, adianta Enio Pinto. (Especial para O Hoje)

2 Buscar o omnicanalidade (estratégia de conteúdo entre canais que as organizações usam para melhorar sua experiência do usuário): investir na
integração entre canais físicos e digitais de atendimento e venda, proporcionando uma experiência única, facilitada e funcional para o consumidor.
Ou seja, ter em qualquer canal à disposição do cliente o mesmo conteúdo;
2 Agilidade: tanto o produto quanto a qualidade de atendimento é um
diferencial. Ter canais ativos para que o consumidor entre em contato com
você de forma mais rápida pode garantir um passo à frente da concorrência;
2 A apresentação importa: invista também nas alternativas de mostrar o seu
produto. Aposte em imagens e vídeos e esteja atento à maneira como você
coloca as informações – aquelas que são fundamentais precisam ficar em
destaque.
2 Segurança: a comunicação é uma forma de diferenciação e pode trazer mais
segurança para o consumidor. O canal digital, ao contrário da loja física,
ainda pode gerar muitas dúvidas no cliente.

SugeSTõeS De FiDelizAçãO
2 Qualidade do serviço: a fidelização ultrapassa a questão de preço e se apoia
também na excelência do atendimento, incluindo a atenção aos detalhes e
ao consumidor. O pós-venda é fundamental, com destaque para a política
de troca e devolução do empreendimento, por exemplo;
2 cadastro de clientes: estratégia fundamental que ganhou ainda mais força
com a chegada da pandemia. Durante os períodos mais críticos de isolamento,
muitos empreendedores perderam boas vendas por não manterem atualizado
o cadastro de clientes;
2 Melhore o seu crM: as estratégias de customer relationship Management
(crM) costumam ser as mais indicadas para fidelizar clientes. “cada vez
mais, a gestão do cliente passa a ser chave para sustentabilidade do empreendimento. então, vale o investimento”, explica o gerente de competitividade
do Sebrae, cesar rissete. As redes sociais podem ser usadas para relacionamento
com consumidores como uma forma mais acessível;
2 Ofereça a experiência completa: o cliente paga um preço, mas quer receber
valor. De acordo com enio pinto, o valor é a entrega de um benefício
concreto, mas por meio de uma experiência incrível.

