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Governo abaixa
inflação e sobe
previsão da alta
na economia
O Boletim Macro Fiscal divulgado na quinta-feira (15) apresentou que a Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Economia elevou a projeção para o crescimento da economia no País em 2022, enquanto a estimativa para a inflação
sofreu recuo. A estimativa para o aumento do PIB foi de 2%
para 2,7%, com reflexo direto de diversos fatores. Cidades 11

Onda de calor
altera rotina em
escolas públicas

Via assessoria

“Caiado traiu a conﬁança do presidente”

Ao participar da sabatina do O HOJE na quinta-feira (15), o candidato
Major Vitor Hugo (PL) partiu para o ataque contra o governador. Política 5

Mendanha ignora
pesquisas e fala em
vencer no 1º turno

Política 2

Vadir Faria

alunos
protagonistas, cidadãos
conscientes
Opinião 3

Com registros de baixa umidade em Goiânia, as escolas e os
Cmeis promovem uma série de
atividades para amenizar o calor e proporcionar às crianças
na Rede Municipal de Ensino
mais conforto, como a mudança
no cardápio alimentar e a realização de atividades em ambientes externos. Cidades 10
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Eduardo MirEski

Marketing no
cooperativismo
brasileiro
Opinião 3

Câmara e Alego têm
sessões suspensas
por falta de quórum

Política 6

Valorização de
imóveis é maior
em Goiânia
Goiânia foi a capital brasileira
em que os imóveis tiveram
maior valorização de janeiro e
julho. Levantamento do Índice
FipeZap+ mostra que a alta no
setor imobiliário na capital goiana chegou a 12,95%, bem acima
da média nacional, que atingiu
o percentual de 3,5% nos primeiros sete meses. Cidades 9

Wagner Pereira

Essência

Chegou a oportunidade de adotar um animal

Passeio das Águas promove a 17ª edição do evento ‘Adota Pet’,
que vai reunir cerca de 40 animais entre cães e gatos. Essência 16

Diego Churín
pede união no
Atlético Goianiense

Para o centroavante argentino,
é preciso que, no atual momento,
todos os atleticanos estejam juntos para que o time reaja e deixe
a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na reta final
da competição. Esportes 7

Produção do agro
atinge R$ 743,3 bi
em novo recorde

O valor da produção agrícola do
País em 2021 bateu novo recorde
e alcançou R$ 743,3 bilhões, aumento de 58,6% em relação ao
ano anterior. A área plantada
totalizou 86,7 milhões de hectares, com alta de 3,9%. Economia 4
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Econômica: Previsões suge-

rem alta de 3,4% para o Produto Interno Bruto de Goiás
Economia 4

esplanada: MPT recebeu 1,7

Startup usa dados de
perfil do consumidor
na escolha do imóvel

Negócios 17

mil denúncias de trabalho infantil de janeiro a agosto
Política 6

Livraria: Sucesso nas redes,

estudioso traz análises para
incentivar autoconhecimento
Esssência 14

O cidadão-eleitor
deve acreditar
em pesquisas?

Xadrez 2

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%

Falta fiscalização nas
vagas da Área Azul

O estacionamento rotativo pago
em Campinas e no Centro ainda
é alvo de reclamações. Cidades 11
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O cidadão-eleitor deve
acreditar em pesquisas?

Ministro determinou que BC informe decisão às instituições

Moraes determina
desbloqueio de contas
dos empresários
bolsonaristas
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das contas
de sete empresários bolsonaristas que foram alvos de
operação no último dia 23 de agosto. A decisão foi
tomada nesta quarta-feira (14).
De acordo com Moraes, após o 7 de Setembro e da
quebra dos sigilos bancários dos investigados, “medida
que possibilitará o aprofundamento da investigação e
verificação de eventual financiamento de atos criminosos”, não é mais necessária a manutenção dos bloqueios de ativos financeiros dos empresários.
O ministro determinou que o Banco Central comunique às instituições bancárias que desbloqueiem imediatamente as contas dos investigados.
Nesta semana, 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.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Políticos que estão em desvantagem nas pesquisas
que medem a intenção de voto do cidadão-eleitor
têm, por hábito, responder que “se pesquisas ganhasse eleição, não seria necessário votar”. A frase
sintetiza bem o estado de espírito que elas provocam
nos candidatos. Embora sejam demonizadas ou
exaltadas – dependendo do resultado favorável –,
são instrumentos de amostragem do momento, portanto, sempre haverá discrepância entre uma e
outra, já que a metodologia na captação do pesquisado nem sempre é igual. Mas, afinal, o cidadãoeleitor deve confiar nas pesquisas? Nem todos ficam
felizes com os resultados, mas o governador Ronaldo
Caiado (UB), que disputa a reeleição e Marconi
Perillo (PSDB), ao Senado, não têm do que reclamar.
Lideram a intenção de votos. Todos eles têm como
estratégias o interior e grandes colégios eleitorais,
como a Região Metropolitana de Goiânia, Sudoeste,
Centro-Norte partindo de Anápolis e a Região do
Entorno de Brasília. Estes redutos eleitorais podem
definir a eleição no primeiro turno. Por isso Caiado
dedica total atenção a eles. Gustavo Mendanha (Patriota) também marca
presença nestas concentrações de votos,
assim como Vitor Hugo
(PL) e Wolmir Amado
(PT). Na mesma trilha,
caminham Marconi Perillo (PSDB), Delegado
Waldir (UB), Wilder Morais (PL), Alexandre Baldy (PP), Vilmar Rocha
(PSD), entre outros.

Caiado na frente...

A pesquisa RealTime Big Data divulgada pela TV Record nesta quinta-feira (15) mostra o governador e candidato à reeleição Ronaldo Caiado (UB) com uma larga
vantagem em relação aos concorrentes com 48% das intenções de votos. Se mantiver este percentual por mais
duas semanas, pode ser reeleito no primeiro turno. Os
concorrentes mais próximos são Gustavo Mendanha
(Patriota) com 20%, Major Victor Hugo (PL) 10% e
Wolmir Amado 5%. Os demais candidatos não pontuaram.
Nulos e brancos são 6%. Não souberam responder 11%.

xadrez@ohoje.com.br

... Marconi também

Para o Senado, Marconi Perillo
(PSDB) segue na liderança com 28%,
seguido pelo Delegado Waldir (UB),
com 16%, Wilder Morais (PL) 11%,
Alexandre Baldy (PP) 8%, João Campos (Republicanos) 7%, Vilmar Rocha (PSD) empatado com Denise
Carvalho (PCdoB) com 4%. Manu
Jacob (Psol) e Leonardo Rizzo (Novo)
em 2% cada um.

Registro no TRE

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TREGO) sob o número GO-09920/2022. Foram ouvidas mil pessoas nos dias 13
e 14 de setembro. A margem de erro
é de três pontos percentuais para
mais ou para menos e o nível de confiança na pesquisa é de 95%.

Vantagem de Wilder

Pela experiência de seis anos no
Senado e o fato de ter permanecido
por mais tempo na gestão pública,
Wilder Morais (PL), acredita que os
800 mil votos que obteve em 2018,
deve levá-lo a vencer novamente Marconi Perillo e Delegado Waldir (UB).
“Sou o candidato do presidente Jair
Bolsonaro e o mais identificado com
as pautas conservadoras”, garante.

Caiado na Shell

A convite do empresário e executivo da empresa Fórmula Shell, Fernando Lima Sousa, o governador Ronaldo Caiado visita a empresa na segunda-feira (19), às 17 horas. Fernando
disse que convidou alguns amigos
que apoiam Caiado e sua reeleição.

Selma Bastos

Ex-prefeita de Goiás e candidata
a deputada estadual, Selma Bastos
(Solidariedade) faz dupla com o prefeito Aderson Gouveia (PT) nas caminhadas pelo município em busca
do voto do eleitor vilaboense. (Especial para O Hoje)

Mendanha ignora pesquisas
e fala em vencer no 1º turno
Letícia Coqueiro/A Redação

Eleições2022

Caso isso não ocorra, candidato lembra
que o segundo turno tem tempo igual
para os candidatos mostrarem suas
propostas para a população
Francisco Costa
O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia e candidato ao governo de Goiás Gustavo Mendanha (Patriota) roda o Estado
com mais intensidade nos últimos meses – e em especial
nos últimos dias –, pois acredita que o pleito possa acabar
em 2 de outubro. “Respeito
os institutos, mas tenho pesquisas de consumo interno
que norteiam o nosso trabalho. E o nosso foco é o resultado em 2 de outubro, vamos
trabalhar até a última hora
para vencer o primeiro turno”, declarou otimista.
Ainda segundo ele, a estratégia nesses últimos 16 dias
de campanha é mostrar a realidade. “Mostrando a realidade
do povo e mostrando que assim como fiz em Aparecida, a
segunda maior cidade do Estado, posso fazer por Goiás.
Eu sei que governar um município é diferente de governar
um Estado, mas me sinto pronto e preparado”, argumenta.
Ao ser questionado sobre
o eventual segundo turno –

que é o que indica as pesquisas
– Mendanha reforça que trabalha pela vitória no primeiro,
mas que se isso não for possível, “eu não tenho dúvidas que
se Deus e o povo permitir estarei nele [no segundo turno]”.
Ainda segundo ele, o cenário das pesquisas espontâneas
aponta um grande número de
indecisos e dentro dos principais nomes ao governo, o dele
é o que tem menos rejeição.
“Então acredito sim que tenho
chegado aos goianos e eles têm
sentido sinceridade em minhas
palavras”, revela sobre uma
de suas barreiras, que é se tornar conhecido no Estado.

Em aberto

O candidato também aproveita para reforçar que o quadro eleitoral para governador
ainda está em aberto, neste
momento. “Os diversos institutos trazem números diferentes na estimulada das pesquisas,
mas convergem em um ponto:
o cenário para voto de governador na espontânea está com
alto número de indecisos.”
Desta forma, a expetativa

Gustavo Mendanha roda o Estado com mais intensidade para ir além dos números que indicam as pesquisas
dele é que haja um crescimento
na reta final. Ele também enfatiza que o “sentimento de
mudança” da população já começou. Estando no segundo
turno, ele lembra que o tempo
de propaganda eleitoral – por
quase um mês, já que a eleição
na segunda etapa ocorre em
30 de outubro – é igual. E nesse
cenário, Mendanha diz que
apresentará “propostas que
vão trazer modernidade e evolução pro nosso Estado”.
“Eu tenho propostas sérias,
verdadeiras, exequíveis, com
previsão de fundos e prazos
para resolver o problema de
energia. Vou criar uma rede
de proteção para as famílias

mais vulneráveis e regionalizar, de fato, a saúde. E acima
de tudo, serei um governador
aberto ao diálogo, e sensível
a dor do povo.”

Pesquisa

Levantamento do último
sábado (10) do Goiás Pesquisas/Mais Goiás mostra que o
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) Tem 40,1% das
intenções de voto no primeiro
turno. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha vem em seguida com
22,1%, enquanto o terceiro colocado é o deputado federal
major Vitor Hugo (PL).
Na quarta posição está o

ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGO) Wolmir Amado (PT), com
6,29% Os demais: Reinaldo
Pantaleão (UP), 1,81%; Edigar
Diniz (Novo), 1,43%; Cíntia
Dias (PSOL), 1,43%; professora
Helga (PCB), 0,95%; e Vinícius
Paixão (PCO), 0,29% – este último também teve o registro
indeferido no TSE.
O levantamento ouviu 1.050
eleitores de 5 a 8 de setembro
de 2022 e tem margem de erro
de 3,02 pontos percentuais para
mais ou para menos, com intervalo de confiança é de 95%.
Os registros no TSE são BR00200/2022 e GO-04869/2022.
(Especial para O Hoje)
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Alunos protagonistas,
cidadãos conscientes
Valdir Faria
A escola é um lugar em que os estudantes
aprendem muito mais do que apenas o conteúdo
obrigatório. É onde passam boa parte do dia e,
consequentemente, se desenvolvem e aprendem
sobre si mesmos e sobre o mundo. Diante dessa
realidade, não dá para ignorar a responsabilidade
da instituição de ensino de formar cidadãos
conscientes e críticos. Como profissionais da
educação devemos olhar além das melhores colocações nos vestibulares, ensinando nossos alunos a irem além do diploma, da nota por si só. E
isso só é possível fornecendo condições de protagonismo ao aluno – desde o momento em que
entra na escola pela primeira vez.
A ideia é que o estudante assuma uma posição mais ativa no próprio processo
de aprendizado e desenvolva habilidades socioemocionais enquanto aprende o conteúdo das disciplinas. Acreditamos que o ensino
é uma via de mão dupla. Afinal,
todos têm a ensinar e a aprender.
Os professores precisam estar
prontos a ouvir e, mais do que
isso, usar metodologias que incentivem o debate, o pensamento crítico e estimulem os estudantes a
aplicarem os conteúdos, inclusive
em situações corriqueiras.
Ou seja, dia após dia, estão à
frente de um processo de desenvolvimento de competências que
tornem os alunos mais propositivos
e capazes de lidar globalmente com os desafios
de uma sociedade cada vez mais complexa.
Nesse processo, pensamento crítico é fundamental, assim como estimular a curiosidade
científica, liberdade de expressão e outros valores que formam cidadãos conscientes. Dito
assim, parece uma missão relativamente simples, mas não é o que a prática aponta.
A última edição do Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (Pisa), tradução
de Programme for International Student Assessment, realizada em 2018 pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), coloca o Brasil em 66º lugar
em um ranking com 79 países participantes.
O estudo avalia três domínios – Leitura, Matemática e Ciências – e oferece informações
sobre o desempenho dos estudantes na faixa
etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe
o término da escolaridade básica obrigatória
na maioria dos países. A prioridade é com-

preender não só se os jovens podem reproduzir o que aprenderam, mas, principalmente,
como conseguem extrapolar a partir do que
sabem e aplicar os seus conhecimentos de
forma criativa em diferentes contextos.
Assustadoramente, no último Pisa, só metade
dos brasileiros de 15 anos chegou ao nível considerado básico em Leitura – condição mínima
para participar de uma vida social, econômica
e cívica. Lá no topo estão países como Finlândia,
Estônia, Coreia do Sul e Singapura. Não por
acaso, as respostas sobre como melhorar a educação foram sendo apresentadas ao longo das
últimas décadas por essas nações. Resumidamente, isso passa por investimentos em valorização de professores, alunos por mais tempo
na escola, entender a importância da educação
na primeira infância, além, é claro,
de excelente infraestrutura.
E nós sabemos que o Brasil como
um todo é capaz de alcançar padrões de excelência. Nossa instituição de ensino acaba de participar de uma variação do Pisa, o
Pisa para Escolas, também realizado pela OCDE usando a mesma
metodologia da avaliação global.
O resultado nos colocou entre as
principais referências mundiais.
Se fosse um país, o colégio figuraria
em terceiro lugar no ranking do
Pisa global, com 542 pontos, à frente de nações como Japão, Estados
Unidos e Dinamarca.
Nosso objetivo é sempre melhorar,
continuar investindo tempo, conhecimento e
ações no desenvolvimento dos nossos alunos. Somos rigorosos sim com o aprendizado dos conteúdos programáticos, mas jamais deixaremos
de lado o incentivo à capacidade de interpretar,
avaliar e propor resoluções e alternativas. Afinal,
temos um projeto pedagógico sólido e humanístico
que prioriza o foco no conteúdo, ao mesmo tempo
em que prevê o desenvolvimento de competências
socioemocionais. Somam-se a isso ferramentas
que estimulem habilidades de relacionamento, autocontrole e responsabilidade na tomada de decisões. O resultado é um processo de
aprendizado sistematizado e dinâmico durante as aulas, em que os
Valdir Faria é professor
e diretor de colégio paralunos têm voz ativa no
ticular
próprio aprendizado.

Devemos
olhar além
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melhores
colocações
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CARTA DO LEITOR

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e
presente, sob as asas do pássaro africano, a fim
de buscar o encontro do indivíduo com o coletivo
e possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente
também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra. A abolição
da escravatura não garantiu de fato a liberdade.
Castigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

Temos muitos
eleitores de direita
que provavelmente
votarão no
presidente
Bolsonaro e que
ainda ou não
sabem que o
presidente tem
um candidato
próprio em Goiás”
Major Vitor Hugo (PL), deputado federal e candidato a governador de
Goiás, em sabatina feita pelo jornal
O HOJE na quinta-feira (15). Vitor
Hugo (PL) partiu para o ataque contra o também candidato e governador Ronaldo Caiado (UB), o qual
chamou como “traidor da confiança
de Jair Bolsonaro (PL)”.

INTERAJA CONOSCO

Marketing no cooperativismo
Eduardo Mireski
Quem não é visto não é lembrado, já dizia
com muita sensatez Patrick Munzfeld. Também
por isso, esse é um dos motivos pelo qual o
marketing deve estar sempre presente nas instituições, visando reforçar sua imagem de forma planejada e assertiva. Tal máxima tem
sido aplicada ao sistema cooperativo de crédito.
Diferente do que já ocorre em
outros países, onde o cooperativismo
é muito conhecido, no Brasil seguimos buscando essa visibilidade para
o setor. Nosso intuito dentro desse
contexto é trazer à luz as vantagens
do segmento, entre eles o benefício
para quem é dono do próprio negócio e inclusive conta com rateio
dos resultados anuais. Soma-se a
isso o retorno à comunidade local
com ações sociais, a proximidade
com a instituição que não visa lucro, mas sim
ajudar pessoas. Por essência, somos uma instituição financeira cooperativa comprometida
com a vida financeira dos associados e com o
desenvolvimento das regiões onde atuamos.
A inovação também está presente, juntamente
com o Banco Central, que regulamenta e olha
também para o cooperativismo de crédito, temos
tido êxito nas melhorias, levando ao associado
o que há de mais novo em ferramentas e tecnologia. A evolução do setor de marketing também
não fica para trás. O próprio mercado tem nos
dado opções que não tínhamos há alguns anos.
Hoje temos uma gama infinita de possibilidades,
de mídias digitais e offline para chegar ao nosso
público, e pensamos sempre na comunicação
em multi canais, e formatos para falar de forma

personalizada com cada segmento que necessitamos atingir.
Ao longo do ano, outro diferencial que contribui para a melhoria do cenário e divulgação
do cooperativismo de crédito são os eventos e
congressos do setor. Para citar apenas alguns temos a Conferência
Mundial das Cooperativas de Crédito, Woccu (sigla em inglês), e o
Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred). Em
todos eles aprendemos um pouco
mais, seja com os erros ou os acertos das demais instituições cooperativistas.
Em busca desse conhecimento de
mercado, pesquisas para conhecer o
público e entender as necessidades
das pessoas, foi feita a pesquisa “Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito”, que está sendo conduzida desde 2020. A primeira, encomendada pelo Sicredi à Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), concluiu
que o cooperativismo de crédito incrementa o
Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho
formal e aumenta o número de estabelecimentos
comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o
empreendedorismo local. Resultados como este
são uma parte do que
nos move. Eles são fundamentais para alavancar o segmento no Brasil,
que no total já conta com
Eduardo Mireski é gerente
cerca de 11 milhões de
de marketing de central
de cooperativas financeiassociados, segundo o
ras no Brasil Central
Banco Central.
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incremento
no PIB são
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do que nos
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@jornalohoje
servidores do departamento Estadual de
Trânsito de Goiás (detran-Go) 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.
“Brasil”, comentou o leitor.
Luciano Reis

M

@ohoje
de volta à cidade de Goiânia após as derrotas
contra são Paulo, pela Copa sul-americana, e
Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o atlético Goianiense se reapresentou nesta terçafeira (13), já visando o confronto contra o
internacional, na próxima segunda-feira (19),
no Estádio antônio accioly.

N

@jornalohoje
Estreia neste sábado (17), às 20h, o espetáculo “Velho oeste”, inspirado no faroeste
americano, na Escola do Futuro do Estado
de Goiás (EFG) em artes Basileu França. a
apresentação de danças urbanas, também
conhecida como street dance contará com
a participação de 60 alunos da instituição.
“Como amo”, disse a leitora.
Duarte (@naomicastIIo)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A área plantada totalizou 86,7 milhões de hectares

Produção
agrícola em
2021 bate novo
recorde e atinge
R$ 743,3 bilhões
O valor da produção agrícola do país em 2021 bateu
novo recorde e alcançou R$ 743,3 bilhões, aumento de
58,6% em relação ao ano anterior. A área plantada totalizou 86,7 milhões de hectares, o que representou
ampliação de quase 3,3 milhões de hectares, área 3,9%
superior à registrada em 2020. Após dois anos seguidos
de recordes na série, a safra de grãos caiu 0,4% em
2021, com 254,4 milhões de toneladas.
Os dados constam da publicação Produção Agrícola
Municipal (PAM) 2021, divulgada ontem (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento, entre as culturas agrícolas
que mais contribuíram para esse crescimento, o destaque
foi para a soja, que alcançou a marca de 134,9 milhões de
toneladas, gerando R$ 341,7 bilhões em valor bruto, acréscimo de 102,1% frente à safra anterior, até então recorde
na série histórica. De acordo com a Secretaria de Comércio
Exterior, do Ministério da Economia, a soja foi o segundo
produto em valor na pauta de exportação nacional.
Conforme o IBGE, a produção de milho, segundo
produto agrícola em valor de produção, apesar da
queda de 14,9% no volume produzido, de 88,5 milhões
de toneladas, gerou um valor bruto de R$ 116,4 bilhões,
superando em 60,7% o registrado em 2020.
De acordo com os pesquisadores, a elevada demanda
externa e interna das commodities agrícolas, com o
dólar mantendo sua valorização frente ao real, somada
à escalada nos preços dos combustíveis, os preços dos
principais produtos agrícolas nacionais estabeleceramse em patamares elevados. Como resultado, a produção
agrícola brasileira, em 2021, apresentou novo crescimento no valor de produção.
“O ano foi marcado pela instabilidade climática
entre o outono e o inverno, que afetou principalmente
o desenvolvimento das culturas de segunda safra em
boa parte do território nacional. Culturas como o milho,
a cana-de-açúcar e o café apresentaram significativa
queda na produção. Os estados do Paraná e Mato Grosso
do Sul foram os mais afetados”, informou o IBGE.
“Contudo, as principais culturas temporárias com
predomínio de cultivo na primeira safra, como a soja e
o arroz, apresentaram bons resultados. Destaque para
o estado do Rio Grande do Sul, que apresentou boa recuperação, após problemas climáticos enfrentados no
ano anterior, que afetaram a produtividade de diversas
culturas no território gaúcho”, acrescentou o instituto.
A quantidade produzida de cana-de-açúcar teve retração de 5,3% em 2021, influenciada por fatores climáticos
desfavoráveis e redução da área de cultivo. Entretanto,
o valor de produção alcançado no ano foi 24,4% superior,
resultado da elevação dos preços do açúcar e etanol.
“A produção de café, outro importante produto agrícola nacional, em ano de bienalidade negativa do tipo
arábica, registrou expressiva queda na produção frente
à safra anterior, com redução de 19,2%, porém, com o
aumento dos preços do grão no mercado global, apresentou crescimento do valor da produção na ordem de
27,9% no ano”, diz a pesquisa.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste, mais uma vez, foi a região com
maior valor da produção agrícola, totalizando R$ 261,3
bilhões, superando em 80,4% o período anterior, com
destaque na produção de soja, milho e algodão. O destaque regional foi Mato Grosso, com a geração de R$
151,7 bilhões, crescimento de 91,5% no ano, grande
parte devido à soja, seu principal cultivo.
Segundo o IBGE, Sorriso, em Mato Grosso, com aumento de 86,4%, mais uma vez gerou o maior valor da
produção agrícola nacional entre os municípios brasileiros, totalizando quase R$ 10 bilhões, tendo a soja e o
milho como as culturas de maior valor.
O Sul registrou o segundo maior valor da produção
entre as grandes regiões, com R$ 191,4 bilhões, um
acréscimo de 73,4%. O município de Guarapuava, no
Paraná, registrou o maior valor da produção agrícola
regional, gerando R$ 1,6 bilhão, com a soja como seu
principal cultivo.
A Região Sudeste, por sua vez, destacou-se pela produção de cana-de-açúcar e café, alcançando R$ 165,1
bilhões, registrando alta de 32,2%. O município de
Unaí, em Minas Gerais, teve o maior valor da produção
agrícola regional, de R$ 2,7 bilhões, gerado, sobretudo,
pela produção de soja em 2021. (ABr)

Previsões sugerem alta de 3,4%
para o PIB de Goiás em 2022
Os números exibidos pela economia brasileira neste ano contam uma história dividida entre duas fases distintas e que não se
esgota em dezembro, deixando uma herança
não muito otimista para o próximo ano. A
expectativa, avaliam as economistas Silvia
Matos, coordenadora do Boletim de Conjuntura do Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), e
Margarida Gutierrez, professora do Instituto
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (Coppead/UFRJ), é de um crescimento
de fôlego curto para 2022, com impactos diversos sobre as regiões brasileiras.
Consultorias, departamentos de economia de grandes bancos, institutos de pesquisa econômica, lembram ambas, têm revisado para cima as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB), saindo de uma
variação ao redor de 0,7% em direção a taxas mais próximas de 2,0% e mesmo ligeiramente acima. Simultaneamente, no entanto, as projeções para 2023 têm piorado,
com algumas casas sugerindo certa estagnação e mesmo redução para o PIB.
O Ibre, conforme Silvia, trabalha com a
possibilidade de recuo de 0,3% no próximo

BALANÇO
t

2 Os demais grandes setores
da economia goiana, ainda
na projeção do economista
do Santander, devem anotar
comportamento mais favorável, beneficiando-se mais, ao
que parece, da reabertura das
atividades e do fim das restrições à aglomeração de pessoas. O PIB da indústria deve
registrar incremento de 2,5%
ao longo de 2022, ligeiramente
abaixo da taxa de 2,9% sugerida para o setor em todo o
Centro-Oeste. No segundo melhor desempenho na região,
o PIB dos serviços tende a
avançar 4,2% em Goiás, ficando atrás apenas do Mato
Grosso, onde o setor deverá
experimentar avanço de 5,8%.
2 Os números trabalhados
pelo Santander, sempre na
visão de Couto, mostrariam
uma tendência de consolidação do cenário desenhado
em 2021 a partir do afrouxamento das medidas de distanciamento social e consequente reação do setor de
serviços (ainda que os indicadores, olhados num prazo
mais longo, apontem um longo caminho para que a eco-

ano, enquanto o Santander, registra Gabriel
Couto, economista do banco, estima baixa
de 0,6%. Em Goiás, especificamente, o PIB
tende a apresentar crescimento de 3,4% neste
ano, acima da média estimada para o País
como um todo, com variação projetada em
2,6% para o banco. Estudo especial desenvolvido pelo departamento econômico do
Santander sugere um avanço de 3,8% para o
PIB do Centro-Oeste diante do comportamento
antecipado para o agronegócio.

Diferenças locais

De acordo com o economista, que assina
o estudo, a agropecuária havia registrado
desempenho mais positivo em 2020, como
decorrência da colheita de uma safra recorde
na região, mas foi atingida pela quebra da
produção de grãos no ano seguinte, especificamente pela redução da segunda safra
de milho. A dinâmica mais favorável dos
preços das commodities agropecuárias neste
ano e a normalização da produção permitem
antecipar a manutenção do crescimento no
Centro-Oeste. Ainda assim, as estimativas
para Goiás apontam elevação de 0,7% para
o setor agropecuário, a menor variação
entre os Estados da região.

nomia e sobretudo o setor
de serviços voltem a experimentar taxas mais alentadas
de crescimento, retomando
níveis observados antes da
recessão de 2015/16).
2 Mais no curto prazo, os
resultados já colhidos pela
economia brasileira como um
todo tenderiam a perder seu
brilho diante das perspectivas
de desaceleração da atividade
neste segundo semestre, como
consequência principalmente
da política de altos dos juros.
“Ainda assim, setores menos
sensíveis ao ciclo, como agropecuária, devem continuar
contribuindo positivamente
por um período mais longo”,
acrescenta o economista.
2 De volta ao cenário nacional, as previsões das economistas Cláudia Bruschi
Martins, do Itaú Unibanco, e
Camila Saito, da Tendências
Consultoria Integrada, respectivamente, mostram elevações bastante modestas de
0,2% e 0,4% em 2023, frente
a taxas de crescimento de
2,2% e de 1,7%, na mesma
ordem, esperadas para este
ano. A edição mais recente

do relatório Focus, do Banco
Central (BC), antecipa elevação de 2,39% para o PIB deste
ano, com desaceleração para
0,50% no próximo ano.
2 Parte do crescimento observado neste ano, na verdade, vem de forma quase
automática, registra Silvia
Matos, impulsionado pela
reabertura da economia,
como resultado, por sua vez,
do avanço da vacinação, com
consequente recuperação do
nível de atividade no setor
de serviços. O ciclo de alta
das commodities em geral,
da mesma forma, contribuiu
para puxar as economias nos
Estados em que setores exportadores têm peso maior,
a exemplo do Centro-Oeste,
áreas do Nordeste e do Norte
e ainda no Rio de Janeiro,
aqui por conta do petróleo.
“Esse crescimento”, reforça
a economista, “não vem gerado pela política econômica
e sim pelo fator relevante da
reabertura da economia”, que
contribuiu para gerar o que
ela classifica como um “mini
boom” no segmento de serviços. (Especial para O Hoje)

Atividade econômica tem
alta de 1,17% em julho, diz BC
A atividade econômica brasileira registrou alta em julho
deste ano, de acordo com dados divulgados ontem (15) pelo
Banco Central (BC). O Índice
de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) apresentou aumento de 1,17% em
julho de 2022 em relação ao
mês anterior, de acordo com
os dados dessazonalizados
(ajustados para o período).
Desde o ano passado, os
resultados do IBC-Br vêm oscilando. Em abril e maio teve
queda, em junho apresentou
crescimento de 0,69% e, agora, mais uma alta.
Em julho, o IBC-Br atingiu
145,55 pontos. Na comparação com julho de 2021, houve
crescimento de 3,87% (sem
ajuste para o período, já que
a comparação é entre meses
iguais). No acumulado em 12
meses, o indicador também
ficou positivo, em 2,09%.

Marcello Casal Jr / ABr

No acumulado em 12 meses, o indicador ficou positivo em 2,09%
O índice é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar decisões sobre a
taxa básica de juros, a Selic,
definida atualmente em 13,75%
ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia, a indústria, o comércio
e os serviços e agropecuária,

além do volume de impostos.
O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar antecipar a evolução da atividade econômica. Entretanto,
o indicador oficial é o Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos
no país), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). (ABr)
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“Caiado traiu a confiança do
presidente”, diz Vitor Hugo
Via assessoria

Eleições2022
Governadoriável
aproveitou para
relembrar
momentos em que
o governador
resolveu
confrontar
diretamente os
posicionamentos
do chefe do
Executivo nacional
Felipe Cardoso e Ícaro Gonçalves
Em sabatina promovida
pelo jornal O HOJE na manhã
da última quinta-feira (15), o
candidato ao Governo de
Goiás Major Vitor Hugo (PL)
partiu para o ataque contra
o também candidato e atual
governador de Goiás, Ronaldo
Caiado (UB), o qual classificou
como ‘traidor da confiança
de Jair Bolsonaro (PL)’.
“Primeiro, precisamos
deixar claro que o atual governador do estado não só
não cumpriu as promessas
de campanha, como adotou
uma postura completamente
diferente do que ele foi a
vida inteira. Ele confrontava
a esquerda, criticava o expresidiário [em referência a
Luiz Inácio Lula da Silva],
criticava a Dilma, foi a favor
do impeachment, era contra
a corrupção. E agora vemos
ele com uma atitude completamente contrária. Ele
não fala nada contra o PT,
talvez porque tenha muitos
eleitores do Lula. Ele não
está lutando pelos ideais
dele, ele está lutando pelo
poder”, declarou Vitor Hugo.
Para Vitor Hugo, a liderança de Caiado nas pesquisas
de intenções de voto persiste
devido ao desconhecimento
da população goiana sobre a
cisão no antigo relacionamento do governador com Bolsonaro. “Temos muitos eleitores

Em sabatina do O HOJE, o candidato ao governo pelo PL partiu para o ataque contra o governador Ronaldo Caiado, que concorre à reeleição
de direita que provavelmente
votarão no presidente Bolsonaro e que ainda ou não sabem que o presidente tem um
candidato próprio em Goiás
ou que não sabem que o atual
governador traiu a confiança
do presidente”, disse.
Vitor Hugo aproveitou
para relembrar momentos
em que Caiado confrontou
diretamente os posicionamentos de Bolsonaro, o que
levou boa parte do eleitorado
goiano bolsonarista a se afastar da base caiadista.
“O atual governador confrontou o presidente em momento críticos no combate
à pandemia que deixou claro
o viés dele. Ele falou que o
presidente estava prescrevendo cloroquina nas portas
dos Palácios, ele falou que
as ordens do presidente contra covid-19 não seriam cumpridas nos limites goianos,
ele falou que não precisava
dos votos dos goianos, ele
levou o Mandetta para o Palácio das Esmeraldas no auge
da crise do ex-ministro com
o presidente Bolsonaro. Então, assim, ele se afastou voluntariamente do presidente”, destacou Vitor.
O candidato ainda direcio-

nou um ‘desafio’ ao atual
mandatário: “Eu tenho desafiado e faço novamente o desafio ao governador Ronaldo
Caiado, a fazer como ele fazia
no passado: a criticar o ‘expresidiário’, a falar o que ele
pensa sobre a esquerda. Eu
falo: sou contra o aborto, contra a legalização das drogas,
a favor da liberação das armas, eu sou de direita, e você
Caiado? O que você é hoje em
dia?”, finalizou Vitor Hugo.

Crescimento

Na última pesquisa de intenções de votos ao Palácio
das Esmeraldas, feita pelo Instituto Goiás Pesquisas sob encomenda do portal Mais Goiás,
Vitor Hugo apareceu com a
preferência de 17,3% do eleitorado goiano, ante os 22,1%
de Gustavo Mendanha (Patriota) e os 40,1% de Ronaldo Caiado (UB). A pesquisa mostrou
que o candidato foi o que mais
cresceu entre os concorrentes
nas últimas semanas.
Para Vitor Hugo, representante de Jair Bolsonaro em
Goiás, os números são satisfatórios, mas ainda não refletem
o apoio que sua candidatura
tem recebido ao longo da campanha. “Ficamos realmente

muito felizes com as recentes
pesquisas, porque são aqueles
que mais se aproximam dos
números internos que temos.
Isso demonstra que há possibilidade de chegarmos no segundo turno ou até mesmo de
vencer no primeiro turno, que
é o que buscamos. Com o apoio
do presidente de um lado e
um plano de governo muito
bem construído de outro, a
gente tem plena consciência
que nossas chances de ganho
são muito grandes”.
Vitor Hugo também foi indagado sobre o conhecimento
da população de Goiás nas
quais ainda não é muito conhecido. Ex-morador da região
do Entorno, o candidato é mais
lembrado nas cidades próximas de Luziânia, na Região
Metropolitana de Goiânia e no
sudoeste do estado.
“Eu discordo. Nas pesquisas que fizemos, questionamos o eleitor se ele conhece
o Major, mesmo num alto
grau, médio ou mínimo. E o
percentual de pessoas que nos
conhece é muito grande, mais
de 99% das pessoas. A propaganda eleitoral na TV e rádio
já mudou completamente o
desconhecimento da população. Estamos a 17 dias da elei-

ção, temos quase um mês de
campanha, 20 dias de campanha na televisão e no rádio,
e temos um trabalho intenso
também nas redes sociais. Então eu posso dizer que essa
realidade de desconhecimento
não é o que está acontecendo
agora”, declarou.
“Agora, entre o que estamos
vivendo agora e ganhar no primeiro turno, eu sei que é um
objetivo complexo, mas todas
as vezes na minha vida em
que eu mirei em um objetivo
além do que eu achava que
era possível, eu orei, pedi a
Deus, Ele me capacitou e deu
certo. Foi assim quando eu fiz
o concurso para a Câmara dos
Deputados. Eu tinha dois meses
para estudar, o concurso ocorre de 12 em 12 anos, só tinha
uma vaga no Brasil e eu passei”, relembrou Vitor Hugo. A
entrevista completa está disponível no canal O HOJE
NEWS, no YouTube.
O levantamento do Instituto Goiás Pesquisas/Mais
Goiás ouviu 1.050 eleitores
goianos entre 5 e 8 de setembro, com registro no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sob os números BR00200/2022 e GO-04869/2022.
(Especial para O Hoje)

DISPUTA AO SENADO

Apenas João Campos perde com racha no Republicanos
Desde o desembarque do
MDB de Daniel Vilela da gestão
de Rogério Cruz e a definição da
ida de João Campos (Republicanos) para a chapa majoritária
do candidato ao Governo de
Goiás Gustavo Mendanha (Patriota), havia dúvidas de quais
impactos teriam no organograma
da Prefeitura de Goiânia.
Com o aceno que Cruz deu
ao ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) em desfavor de João Campos, que foi abandonado pela
Igreja Universal, é curioso entender qual espaço ocupam os
nomes do primeiro escalão no
Paço Municipal que, ao contrário
do ocupante da cadeira de prefeito, caminham com Mendanha
rumo ao Palácio das Esmeraldas.
Existem aqueles mais explícitos, como a secretária de Relações Institucionais da Prefeitura
de Goiânia, Valéria Pettersen, e
o secretário de Inovação, Ciência
e Tecnologia, Hemmanoel Feitosa
e Silva, indicado pela Assembleia
de Deus Ministério Fama. O Republicanos é um partido rachado
desde que João Campos fincou

Elaine Menke / Câmara dos Deputados

Republicanos é um partido rachado desde que João Campos fincou a ideia de se tornar senador
a ideia de se tornar senador da
República em uma das disputas
mais acirradas das últimas eleições por alguns aspectos interessantes: o fato de ter apenas
uma vaga, o candidato a reeleição, Ronaldo Caiado (UB) ter
quase um cardápio de candidatos
à sua volta, Campos compor com

Gustavo Mendanha que não cresce nas pesquisas e, por último, a
consolidação de Marconi Perillo
na preferência, como apontam
as pesquisas mais recentes.
Mesmo distante do projeto
mendanhista, Cruz mantém em
seu quadro de auxiliares de alta
confiança também o presidente

da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul)
Valdery Júnior, que é unha e
carne da deputada federal e ferrenha apoiadora de Gustavo
Mendanha, Magda Moffato (PL).
Candidato a deputado federal
pelo Republicanos de João Campos, o ex-secretário de Desen-

volvimento Humano e Social Zé
Antônio é outro apoiador que
destoa do partido do prefeito
em prol de Gustavo Mendanha.
De qualquer forma, fontes ouvidas pela reportagem do jornal
O HOJE afirmam que pouco ou
nada mudou aos republicanos
que angariaram secretarias e
colocaram quem quer que fosse
para benefícios, sobretudo em
período eleitoral.
Há, no entanto, na “grilagem”
dos cargos dentro da estrutura
do Paço Municipal, mais força
proporcionalmente ao deputado
estadual e candidato a deputado
federal Jeferson Rodrigues (Republicanos). Pastor da Igreja Universal, é quem mais incorpora muito mais do que Rogério Cruz
- os ditames da congregação religiosa. Alçado a apresentador
de um quadro de defesa do consumidor no programa Balanço
Geral da Record TV - como se
sabe da IURD - para conseguir
alcançar um público além do
que o elegeu em 2018 deputado
estadual. (Yago Sales, especial
para O Hoje)
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‘Calloteiro’

O senador Fernando Collor (PTB), que disputa o Governo de Alagoas, é alvo de mobilização intitulada ‘Collor Caloteiro nunca mais’
que acontece hoje em Maceió. A manifestação
une ex e atuais empregados do Grupo Gazeta
de Comunicação (jornal, portal e emissora de
TV afiliada da Globo). Aliados a outros empregados de outras empresas, eles cobram
mais de R$ 30 milhões em dívidas trabalhistas.
Collor não tem se posicionado sobre o assunto,
a despeito dos contatos da Coluna.

A medida aprovada pelo Congresso fixou o piso em R$ 4.750

STF forma
maioria para
manter suspensão
do piso da
enfermagem
Com voto do ministro Gilmar Mendes nesta quinta-feira (15), a maioria do STF (Supremo Tribunal
Federal) votou para manter a suspensão do piso nacional da enfermagem, conforme decidido pelo ministro Luís Roberto Barroso.
Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e
Edson Fachin divergiram do relator e votaram contra
sua decisão liminar, que determinou a suspensão do
piso salarial aprovado no Congresso e sancionado pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL).
O julgamento ocorre pelo plenário virtual do STF
(forma de julgamento em que os ministros apresentam
seus votos diretamente na página da Corte, de forma
online, fator que permite que o caso seja discutido em
sessão presencial ou por videoconferência). O fim da
análise será nesta sexta-feira (16), às 23h59.
A medida aprovada pelo Congresso fixou o piso em
R$ 4.750 para os setores público e privado. O valor
ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de
enfermagem (50%) e parteiras (50%).
Vale lembrar, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) estima que o piso poderia gerar um
impacto de R$ 10,5 bilhões ao ano para as prefeituras,
entre custos diretos e indiretos. (Lorenzo Barreto,
especial para O Hoje)

Mão de obra infantil
O Ministério Público do Trabalho
recebeu 1.700 denúncias de trabalho
infantil de janeiro a agosto deste ano,
conforme números informados à Coluna. Entre os anos de 2018 e 2021, foram outras 8.879 denúncias registradas
– e o ano de 2020 foi o que teve menor
número, com 1.560 casos. Dados do
IBGE de 2019 sobre o tema mostram
que, naquele ano, 1,768 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam em todo o Brasil, o que representa 4,6% da população (38,3 milhões) desta faixa etária. Em 2020 um
Projeto de Lei (4455/20) foi aprovado
pela Câmara dos Deputados e altera a
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Projeto adiciona um novo artigo na
Lei para definir o crime de trabalho de
criança ou adolescente como trabalho
perigoso, insalubre ou penoso.

A nova Maia

Ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia (RJ) submergiu na política e não aparece candidato este ano. Ele chegou a que chegou a controlar parte do DEM (agora
União Brasil nas mãos de ACM Neto).
O patriarca da família, o experiente
ex-prefeito Cesar Maia, tem espalhado
nas redes sociais e em grupos de whatsapp um banner com o nome da filha
Daniela candidata a deputada federal.

Indigestão do Kid

Por ferir os bons costumes, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo mandou excluir
do rádio e TV a campanha do ator pornô Kid
Bengala (UB), candidato a deputado federal,
na qual ele faz um trocadilho maldoso de palavras com sentido pejorativo: Ele aparece na
telinha falando “como o Lucas, como o seu
João, como o José, como o Ricardo, também
como a Flávia, como a Maria, como a Joice,
enfim, eu como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tantas sacanagens
na política”.

Voz do patrão

A Confederação Nacional da Indústria realizou
pesquisa com empresários sobre o que precisa
ser feito para gerar mais empregos no Brasil:
56% dos entrevistados apontaram que a reforma
tributária é a principal medida para o próximo
Governo abrir vagas no mercado. Para 48% dos
executivos, é preciso também reduzir os impostos
sobre a folha de pagamento. Para 1 em cada 3
deles, a educação deve ser a prioridade.

Sarney e a OAB

O ex-presidente da República e do Senado
José Sarney segue com prestígio entre advogados, profissão que exerceu durante muitos
anos. Na posse de Rosa Weber como chefe do
Judiciário, nesta semana, o presidente nacional
da OAB, Beto Simonetti, saudou a advocacia
nacional em nome de Sarney. “Ele é uma das
pessoas mais relevantes da redemocratização
e da luta por direitos no país, exemplo para
os advogados que sempre estiveram na linha
de frente da defesa da democracia., afirmou
Simonetti à coluna. (Especial para O Hoje)

Câmara e Alego têm sessões
suspensas por falta de quórum
Ruber Couto/Agência Assembleia de Notícias

Eleições2022
Com maioria dos
parlamentares
disputando as
eleições, as sessões
legislativas não
estão atingindo o
mínimo necessário
de presentes para
terem início
Izadora Resende
Somente nesta semana, as
sessões foram suspensas na
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) e também na Câmara de Goiânia. O motivo?
Falta de quórum devido ao período eleitoral.
Dos 41 deputados da Alego,
apenas 2 não são candidatos,
ou seja, 39 deputados estão
em busca da reeleição ou miram uma vaga na Câmara Federal. Segundo informações
da Agência Assembleia de Notícias, os que querem ser reeleitos são: Álvaro Guimarães
(UB); Amauri Ribeiro (UB);
Amilton Filho (MDB); Antônio
Gomide (PT); Bruno Peixoto
(UB); Cairo Salim (PSD); Charles
Bento (MDB); Chico KGL (UB);
Cláudio Meirelles (PL); Coronel

Dos 41 deputados, só dois não são candidatos; 39 buscam a reeleição ou miram vaga na Câmara Federal
Adailton (PRTB); Delegado
Eduardo Prado (PL); Dr. Antonio (UB); Francisco Oliveira
(MDB); Gustavo Sebba (PSDB);
Henrique Arantes (MDB); Henrique César (PSC); Julio Pina
(PRTB); Karlos Cabral (PSB);
Lucas Calil (MDB); Major Araújo (PL); Max Menezes (PSD);
Paulo Cezar Martins (PL); Rubens Marques (UB); Sergio Bravo (PSB); Talles Barreto (UB);
Thiago Albernaz (MDB); Virmondes Cruvinel (UB); Wagner
Neto (PRTB); Wilde Cambão
(PSD) e Zé da Imperial (MDB).
Já os que disputam à Câmara dos Deputados, são nove:
Adriana Accorsi (PT), Alysson
Lima (PSB), Delegado Humberto Teófilo (Patriota), Helio
de Sousa (PSDB), Jefferson Rodrigues (Republicanos), Lêda
Borges (PSDB), Paulo Trabalho

(PL) e Rafael Gouveia (Republicanos) e Zé Carapô (Pros).
Apenas Lissauer Vieira (PSD)
e Tião Caroço (UB) não concorrem no atual pleito.

Câmara Municipal

Já na Câmara Municipal,
24 dos 35 vereadores são candidatos. Por isso a dificuldade
em formar quórum nas casas
legislativas. Na última quarta-feira (14) a sessão na Alego
foi suspensa por falta de parlamentares, e ontem (15), a
da Câmara foi suspensa pelo
mesmo motivo. Quando o vereador Clécio Alves (Republicanos), que estava presidindo
a sessão, anunciou a suspensão haviam apenas 14 vereadores em plenário.
Sete vereadores lançaram
os nomes para pleitear uma

vaga na Câmara dos Deputados. São eles: Aava Santiago
(PSDB); Leandro Sena (PRTB);
Lucas Kitão (PSD); Gabriela
Rodart (PTB); Sabrina Garcez
(Republicanos); Thialu Guiotti (Avante) e Sandes Júnior
(Progressistas).
Os candidatos que estão
investindo em uma vaga na
Assembleia Legislativa, são
16: Anderson Sales Bokão
(PRTB); Cabo Senna (Patriota);
Clécio Alves (Republicanos);
Edgar Duarte (Brasil 35); Henrique Alves (MDB); Izídio Alves (MDB); Juarez Lopes
(PDT); Kleybe Morais (MDB);
Leia Klebia (PSC); Luciula do
Recanto (PSD); Mauro Rubem
(PT); PH da Farmácia (Agir);
Ronilson Reis (Brasil 35, licenciado e substituído por
Welton Lemos [Podemos]);

Santana Gomes (PRTB); Sargento Novandir (Avante); William Veloso (PL).
O vereador Cabo Senna
também pediu licença do
mandato por 125 dias, em razão de interesse particular –
a candidatura a deputado estadual. No lugar dele, foi empossado na quarta-feira (14)
o líder comunitário Markim
Goyá (Patriota).
Aqueles que não estão disputando nenhum cargo nestas eleições são: Anselmo Pereira (MDB); Bruno Diniz
(PRTB); Dr. Gian (MDB); Geverson Abel (Avante); Isaías
Ribeiro (MDB); Joãozinho
Guimarães (SDD); Leo José
(Republicanos); Marlon Teixeira (Cidadania); Pastor Wilson (Brasil 35); Raphael da
Saúde (DC), Romário Policarpo (Patriota) que chegou a
lançar a candidatura a deputado federal, mas por problemas de saúde precisou
desistir da eleição, e Welton
Lemos (Podemos).
A expectativa é que quanto
mais próximo da eleição, que
acontecerá no dia 2 de outubro, mais recorrentes se tornem as ausências dos parlamentares que são candidatos.
Espera-se que as atividades
sejam retomadas com maior
rigor e intensidade após o pleito, ao passo que pautas importantes para a Capital precisam ser apreciadas e votadas. (Especial para O Hoje)
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MoMento de união

Alan Deyvid/Atlético-GO

Em situação
delicada no
Brasileirão, Churín
pede união no
Atlético Goianiense
Breno Modesto
Restando 12 jogos para o
fim da temporada, o Atlético
Goianiense tenta, desesperadamente, evitar a queda para
a segunda divisão. Sem vencer
há cinco rodadas, a equipe comandada pelo técnico Eduardo
Baptista tenta se reencontrar
com as vitórias na competição
nacional para continuar respirando na briga contra o descenso à Série B.
E, na próxima segundafeira (19), no encerramento
da 27ª rodada do Campeonato
Brasileiro, o Rubro-Negro tentará fazer valer o mando de
campo para não se complicar
ainda mais no torneio. Às
20h, no Estádio Antônio Accioly, o Dragão enfrenta o Internacional, com o qual empatou no primeiro turno. Na
ocasião, o atacante Churín
marcou seu primeiro gol com
a camisa atleticana.
gora, ao reencontrar o Colorado, Churín, que também
conhece bastante a equipe gaúcha por conta do tempo que
passou atuando pelo Grêmio,
diz que não importa quem fizer gols. Segundo o camisa 9,
o mais importante é que o time
do bairro de Campinas conquiste os três pontos.
“Meu filho estava me lembrando isso, que fiz meu primeiro gol pelo Atlético Goianiense na partida contra o
Internacional (no primeiro
turno). Mas eu acho que, agora, não importa quem faz os

Para o argentino, é
preciso que o clube
esteja unido para
começar a reagir
no Brasileiro

DIVISÃO DE ACESSO

gols. O que nos importa é
conquistar os três pontos em
casa, porque precisamos deles, para tratar de sair dessa
situação o mais rápido possível”, disse Churín.
A seis pontos de diferença
do Coritiba, primeira equipe
fora da zona de rebaixamento,
o argentino afirma que, neste
momento de desespero, a pontuação não tem muita importância, já que todos os integrantes do Z4, ao fim do campeonato, serão rebaixados.
Para Churín, é preciso sair desta situação o quanto antes.
“Quando se está na zona
de rebaixamento, não importa se está a um ou a qua-

tro pontos de sair dela. Todos
estão na zona de rebaixamento do mesmo jeito. Temos que trabalhar para sair
de lá. E é o que nós vamos
fazer agora. Trabalhar para
sair o quanto antes disso,
porque nosso time não merece estar lá. Mas o futebol
não é merecimento. É resultado. E é o que está acontecendo agora. Este time é humilde, valente e trabalhador.
Vamos lutar em todos os jogos para tirar o clube desta
zona, que ele não merece estar”, comentou o atacante.
Por fim, Churín pede a
união de todos do Atlético para
que, assim, o clube vença o

ELIMINAÇÃO

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Anapolina contrata
dois e rescinde
com outros três
Brigando ponto a ponto
pelo acesso à elite estadual,
a Anapolina segue reforçando sua equipe para a
sequência da Divisão de
Acesso do Campeonato
Goiano. Terceira colocada,
com 12 pontos conquistados, um a menos que o
Goiânia, vice-líder, a Xata
acertou a chegada de mais
dois jogadores.
A partir da próxima
rodada, o técnico Wladimir Araújo poderá contar
com o goleiro Leandro,
de 34 anos, e com o zagueiro Alemão, de 36
anos. Os dois são velhos
conhecidos do futebol
goiano. O arqueiro, que
disputou a atual edição
da Série D pelo Anápolis,

já vestiu também as camisas de Goianésia, Goiânia, Bom Jesus, Rio Verde
e Grêmio Anápolis.
Já Alemão, que estava
no Santa Cruz, possui passagens pelo Mineiros e
pelo Vila Nova, onde jogou a Segundona de 2017.
Em contrapartida às chegadas, três jogadores tiveram seus contratos rescindidos e já não fazem
parte do elenco da Anapolina. O lateral-direito
Carlinhos, o zagueiro Anderson Alagoano e o atacante Felipe Clemente foram desligados e estão livres no mercado para
acertarem com outras
equipes. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

EXPRESSA
Às vésperas do jogo contra o Brusque pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila
Nova assinou um contrato profissional com um dos
seus destaques das categorias de base. Com uma
multa de R$ 20 milhões para uma transferência internacional, o atacante João Henrique, de 17 anos,
firmou vínculo com o Colorado até 31 de agosto de
2025. Carioca de Nova Friburgo, João Henrique chegou
ao Tigre no início da temporada. A princípio, o jogador
veio para o time sub-17. No entanto, as boas atuações
com a camisa vilanovense fizeram com que ele fosse
promovido à equipe sub-20, pela qual ele é o artilheiro
colorado da Copa Goiás da categoria, com três gols
marcados em seis jogos disputados até aqui. (Breno
Modesto, especial para O Hoje)

Internacional, na segunda (19),
e consiga reagir no Brasileirão,
evitando o rebaixamento.
“O que nós temos que fazer
agora é estar “fechados”, juntos. E temos que nos focar somente no Internacional. Temos
que pensar em um jogo de
cada vez. Não adianta pensar
mais adiante, no que vai acontecer depois do Internacional.
Agora, o mais importante é o
jogo de segunda (19). Precisamos dos três pontos, que é
uma vitória que estamos buscando há alguns jogos. E só
isso. Vamos focar um jogo por
vez e tratar de fazer o melhor
possível”, finalizou Churín. (Especial para O Hoje)

No placar agregado, Tigre perdeu por 4 a 2 para a equipe paulista

Vila Nova perde por 3 a 0 e se

despede do Brasileiro de Aspirantes
Depois de conquistar a vitória no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro
de Aspirantes diante do Red
Bull Bragantino, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), por 2
a 1, o Vila Nova foi derrotado
em Bragança Paulista nesta
quinta-feira (15) por 3 a 0. Com
o resultado, que totalizou o
placar agregado em 4 a 2 para
a equipe paulista, o Tigre se
despediu da competição.
Os donos da casa abriram
o placar ainda no primeiro
tempo, aos 15 minutos, com

gol de Thiaguinho. Doze minutos depois, aos 27, Thiaguinho marca novamente e
amplia a vantagem do Red
Bull Bragantino. Aos 14 minutos da etapa complementar, Guilherme Santos marcou o terceiro e fechou a conta dos paulistas.
Na competição, o Tigre
foi até a semifinal, depois
de eliminar o atual campeão
Grêmio na fase anterior e
equipes com fortes projetos
de base na 1ª fase - Juventude e Ponte Preta.

Final

Agora, o Red Bull Bragantino enfrenta na final o Cuiabá Saf, vencedor da outra
semifinal. Depois de perder
a primeira partida por 2 a 1
para o Fluminense, os matogrossenses venceram, de virada, a partida de volta pelo
mesmo placar, o que levou
a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, o Cuiabá
Saf venceu o Fluminense por
4 a 2 e se classificou à final.
(Maiara Dal Bosco, especial
para O Hoje)
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Kaio Nunes (à esquerda) já jogou no Brusque e vê um confronto difícil em Santa Catarina pela Série B do Campeonato Brasileiro

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Kaio nunes vê vila nova foCaDo
para enfrentar o Brusque, sua ex-equipe
Maiara Dal Bosco
O Vila Nova volta a entrar
em campo neste sábado (17),
às 16h30, diante do Brusque.
No estádio Augusto Bauer, as
duas equipes, que têm situações semelhantes na tabela - o
Brusque é o 17º e o Vila Nova,
o 18º, inclusive com o mesmo
número de pontos conquistados, 31, disputam três pontos
importantes. O atacante vilanovense Kaio Nunes, que já
vestiu a camisa do Brusque,
destaca que, para o confronto,
que pode auxiliar a equipe
que vencer a deixar a zona de
rebaixamento, o Vila Nova está
bastante focado.

Na zona de rebaixamento, os dois times disputarão
três importantes pontos neste sábado (17)
“Trabalhamos muito. Estamos muito focados, desde
segunda-feira já pensando no
confronto contra o Brusque
e com certeza vamos lá e conquistar um grande resultado”,
afirmou o atacante.
O atleta ressaltou que a
partida será difícil para o Tigre. “Vai ser um confronto
muito difícil, direto, praticamente quem ganha já tem
uma vantagem muito boa, e
espero que, nesses confrontos

diretos, como estamos vindo
bem, concretizar a vitória.
Estamos preparados para chegar lá e conquistar os três
pontos”, avaliou Kaio Nunes.
Questionado sobre o seu
desempenho jogando no
Onésio Brasileiro Alvarenga
e fora de casa, o atacante
destacou que espera se soltar
cada vez mais para auxiliar
o time. “Jogando fora, a
maioria dos times vem propondo jogo contra a gente e

tem mais o contra-ataque.
O meu forte é vindo de trás
e arrancando e, em casa, temos que propor mais o jogo,
e sempre que estamos atrás
no placar, para buscar e propor o jogo fica um pouco difícil. Mas as coisas vão melhorar cada vez mais e eu
vou me soltando cada vez
mais também para ajudar a
equipe”, afirmou.
Kaio Nunes falou ainda
sobre o treinador, Allan Aal,

o qual definiu como um treinador simples. “Mais na conversa ali com a gente. E, que
bom que ele chegou, o momento está sendo bom. Agora
temos que ir lá, contra o
Brusque e vir com os três
pontos”, finalizou.

Classificação

Até o momento, com nove
jogos a serem disputados até
o final da Série B, o Vila Nova
é o 18º colocado na competição, com 31 pontos conquistados. Até aqui, o Tigre soma
cinco vitórias, 16 empates e
oito derrotas, totalizando um
aproveitamento de 35%. (Especial para O Hoje)
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Goiânia teve, nos últimos 12 meses, a maior valorização da série histórica desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 2014

Valorização imobiliária
em Goiânia tem alta de 13%

Capital superou a média em todo o País da elevação dos preços dos imóveis nos primeiros 6 meses do ano
Daniell Alves
Entre as capitais brasileiras, Goiânia é a que mais tem se destacado
no quesito valorização imobiliária.
A Capital registrou, de janeiro a
julho deste ano, alta de 12,95%, bem
acima da média nacional, que atingiu
o percentual de 3,5%, aponta levantamento realizado pelo Índice FipeZap, que monitora o preço dos imóveis residenciais e comerciais em
50 cidades do País, sendo 16 capitais.
Contudo, a valorização na Capital
não ficou restrita apenas aos seis
primeiros meses de 2022. A mesma
pesquisa mostra, ainda, que Goiânia
teve, nos últimos 12 meses, a maior
valorização da série histórica desde
que a pesquisa começou a ser realizada, em 2014.
“Neste período, a variação foi de
20,91% nos preços dos imóveis, enquanto a média nacional bateu apenas
6,29%. Apesar disso, a capital de Goiás
ainda possui um dos valores mais
baixos do metro quadrado entre as
capitais. Em abril, a média do preço
era de R$ 5,5 mil, o quinto menor índice entre as 16 capitais analisadas
pelo FipeZap”, aponta a entidade.
De acordo com o especialista imobiliário Francisco de Paula, apesar
do aumento de preços não ser algo
bem recebido pelo consumidor, essas

estatísticas representam um aspecto
positivo para ele próprio.
“Significa que o patrimônio de
cada cidadão está valorizando, ou
seja, o seu investimento, ainda que
seja para moradia, é uma garantia
de que as suas economias aplicadas
estão acompanhando a evolução da
economia”, explica Francisco.

Inflação e valorização

O estudo mostra que um dos principais fatores que contribuíram para
a alta dos preços dos imóveis em
todo o País foi em consequência do
aumento dos preços dos materiais
de construção civil. O crescimento,
na maior parte do Brasil, não conseguiu absorver a inflação dos preços
dos materiais da construção civil
que aconteceu nos últimos meses.
Em 2021, dentre todos os materiais
utilizados pela construção civil, como
matéria-prima, produtos como fios
e cabos elétricos, chegaram a ter um
aumento de 80% em relação ao início
de 2020. Também sofreram alteração
nos preços as estruturas metálicas,
tubos e conexões, cimentos, pisos e
materiais usados no acabamento das
obras. “Os motivos para essa alta nos
insumos também são inúmeros, mas
atribuímos principalmente ao impacto do câmbio e como consequência
da pandemia”, atribui Francisco.

Valorização do patrimônio

Na Capital, a realidade tem sido
diferente nos últimos meses. Goiânia
lidera o ranking entre todas as analisadas a ter alta real dos valores
dos imóveis, ou seja, acima da inflação. Enquanto a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 foi de
10,97% e o Índice Geral de Preços
de Mercado (IGPM) foi de 10,8%, a
variação acumulada no preço dos
imóveis em Goiânia de janeiro a julho foi de 12,95%, segundo a pesquisa do FipeZap. “O preço do imóvel
absorveu os custos e, ainda, teve
uma alta real. Essa alta real significa
a valorização do patrimônio, o que
todo comprador deseja”, completa
o especialista imobiliário.

Reflexos na economia

O especialista pontua que a construção civil tem papel importante no
desenvolvimento econômico do país,
quando o mercado está em ascensão.
Isto porque precede a recuperação
da economia. Uma pesquisa feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostra que o PIB
cresceu 1,2% no segundo trimestre
de 2022, tendo a indústria na dianteira
(2,2%). A construção está dentro dessa
categoria e cresceu 2,7%.
Além disso, a abertura de novos

empregos também interfere neste
processo. Segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no primeiro
semestre do ano 184.748 novas ocupações formais foram criadas pelo
setor da construção civil. O número
é o maior para o período desde 2012,
quando 205.907 novas oportunidades foram geradas. “A construção
civil, por ser intensiva de mão de
obra, muito pode contribuir para a
geração de emprego e renda no País.
Além de fortalecer a economia, o
setor é também capaz de proporcionar desenvolvimento social”, avalia Francisco ao se referir aos números do PIB e CAGED.
Este cenário também muda a realidade do mercado imobiliário goianiense, que está aos poucos se transformando, conforme ressalta Francisco. “Goiânia ainda é uma cidade
considerada jovem, há muita área
para incorporação, muita oferta de
terreno. Sem dúvidas estamos vivendo um processo de expansão da
capital. A cidade tem elevado muito
o padrão das construções, lançando
empreendimentos que não deixam
a desejar em nada para nenhuma
outra metrópole. Temos visto marcas
de luxo assinando os projetos, além
de arquitetos renomados e muita
inovação e tecnologia”, finaliza.

Construção civil é a 2ª maior
geradora de empregos

Apesar do aumento de preços não ser algo bem recebido pelo consumidor,
essas estatísticas representam um aspecto positivo para ele próprio

A construção civil em Goiânia
gerou mais 4.448 novos empregos
em 2022, se destacando como o segundo setor que mais oferece oportunidades de janeiro a junho deste
ano, atrás apenas do segmento de
serviços, que ofereceu 15.550 novos
postos de trabalho registrados junto
aos órgãos governamentais. No país,
a construção civil figura em quarto
lugar, com 1.893 postos formais.
Os dados são do Caged, órgão ligado ao Ministério do Trabalho. No
total, Goiânia alcançou um crescimento de 5,33% na abertura de novos
postos de trabalho, enquanto a média
do País foi de 3,28%. No acumulado
dos últimos 12 meses, a oferta de
empregos na capital goiana foi de
9,07%, enquanto no Brasil foi de
6,67%. O município ainda foi o que
mais gerou empregos no primeiro
semestre deste ano no estado: 24.736
novos postos de trabalho preenchidos
no período, enquanto em todo o Es-

tado foram criadas 76.416 vagas.
De acordo com a última pesquisa
divulgada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de
Goiás (Ademi-GO), as vendas de
imóveis de janeiro a abril deste
ano registraram um crescimento
de 63% diante do mesmo período
de 2021. Foram comercializadas
4.065 unidades no período em 2022,
enquanto o ano de 2021 registrou
2.500 unidades vendidas.
“Se continuar nesse ritmo, vamos concluir o ano com volume
de vendas acima das 10.234 unidades do ano passado, o que impacta
diretamente no fluxo de obras em
toda a cidade e pelo estado. Os lançamentos já estão a todo ritmo e a
previsão é que mais profissionais
sejam contratados para que os empreendimentos sejam entregues no
prazo”, ressalta o superintendente-executivo da entidade, Felipe
Melazzo. (Especial para O Hoje)
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Onda de calor altera rotina
nas escolas públicas
Entre os vários
problemas que
surgem durante
o tempo seco
destacam-se as
alergias
respiratórias,
ressecamento da
pele, irritação dos
olhos e pequenos
sangramentos
pelo nariz
Alexandre Paes
O tempo seco é muito propício para as diversas doenças
respiratórias. E com umidade
relativa do ar abaixo dos 30%,
nosso organismo precisa de
uma atenção especial. E procurar uma sombra é o ideal
para evitar a desidratação.
Os mais de 40 parques e
bosques que existem em Goiânia são frequentados diariamente por quem pratica esportes ao ar livre. Mas devido
ao tempo seco e a baixa umidade, a população deve ter
cuidado redobrado e evitar a
exposição ao sol.
“Nessa época do ano o ideal
é consumir muito líquido, principalmente aquelas pessoas
que praticam atividades físicas.
O ideal é que todos evitem
muita exposição ao sol entre
as 10h e às 16h, pois esse é o
horário que ele está muito intenso”, explicou Daniela Campos, médica pneumologista.
Dentre os vários problemas
que surgem durante o tempo
destacam-se as alergias respiratórias, ressecamento da pele,
irritação dos olhos e até mesmo
pequenos sangramentos pelo
nariz. E quem treina, deve ficar
atento aos cuidados na hora
de realizar as atividades físicas
devido à baixa umidade.
“Um bom horário para
praticar atividade física é
sempre pela manhã, entre as
06h e 09h, ou no final do dia,
após as 18h”, orienta Guilherme Souza, professor de
educação física.

Algumas
unidades, como a
Creche Caetano
Foglia, ampliaram
a oferta de frutas
e de alimentos que
hidratam e
repõem energia

Temperaturas ultrapassam
os 40ºC em Goiás

Já são mais de 122 dias sem
chuvas no estado, e esta semana Goiás registrou 40°C em
várias cidades. Na última segunda-feira (12), os termômetros de Porangatu marcaram
43°C. Em Goiânia a temperatura atingiu os 40ºC na última
quarta-feira (14). O Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, pois a
umidade do ar pode ficar abaixo de 12% durante a semana.
O gerente do Centro de
Informações Meteorológicas

e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que a semana já pode
ser considerada a mais quente do ano, já que as temperaturas devem permanecer,
mas que em algumas regiões
do estado, há probabilidades
de precipitação.
“O termômetro de rua pega
um ambiente já quente e a
casca de lata dele provoca uma
interferência. A temperatura
registrada por ele é a máxima
da máxima. Quanto a previsão,
a população de Rio Verde e Jataí viu alguns chuviscos na tarde da última quarta”, explica
André Amorim.
Elizabeth Alves Ferreira,
chefe do Inmet em Goiás, explica que o tempo seco já
vem persistindo por semanas,
porém durante essa semana
está sendo ainda pior, já que
esse ar está descendo para a
superfície “o que faz com que
a umidade fique mais baixa
ainda, ocasionando aí elevação de temperatura e o que
a gente chama de onda de
calor", explica.
Para esta sexta-feira (16)
as informações divulgadas

no Boletim do Cimehgo, apontam que os termômetros podem chegar a 38ºC nas regiões Leste e Central, 34ºC
na região Sul, 36ºC no centro
do Estado e 33ºC no sudoeste
goiano. Na capital goiana, a
máxima será de 34ºC e a umidade pode chegar a 16% e
existe uma probabilidade de
chuva na casa dos 30%.

Mudanças para
amenizar o calor

Com registros de baixa umidade em Goiânia, as escolas e
os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) da capital promovem uma série de
atividades para amenizar o
calor e proporcionar às crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino mais conforto durante o período de
permanência nas unidades.
Entre as medidas adotadas,
estão mudanças no cardápio
e realização de atividades em
ambientes externos.
O Cmei Cecília Meireles,
que fica no Setor Norte Ferroviário, apostou em brincadeiras lúdicas com balões e banho
de mangueira. Já a Escola Mu-

nicipal Grande Retiro realizou
atividades de pintura ao ar livre, enquanto o Cmei Mundo
Novo III levou os bebês para
atividades lúdicas na área externa da instituição.
Secretário de Educação de
Goiânia, Wellington Bessa explica que nos meses de agosto
e setembro a programação das
unidades educacionais passa
por mudanças para deixar as
atividades e as aulas mais dinâmicas e atrativas.
“Muitas atividades estão
sendo promovidas pelas escolas e Cmeis para enfrentar a
onda de calor e o tempo seco.
Além de atividades com água,
promovemos uma semana inteira de atividades externas.
Todas essas ações agradam as
crianças, e os profissionais
também”, afirma.
Outras unidades, como a
Creche Caetano Foglia, ampliaram a oferta de frutas e
de alimentos que hidratam e
repõem energia. O Cmei Goiânia Viva, localizado na Região
Oeste da cidade, também realiza uma série de propostas
pedagógicas ao ar livre. (Especial para O Hoje)

SINALIZA GOIÁS

Iporá recebe programa e recupera vias públicas
Lançado no ano passado,
o programa Sinaliza Goiás
visava a sinalização viária
de todos os 246 municípios
do estado. A primeira etapa
teve investimentos de R$ 12
milhões, que foram utilizados
em 127 cidades, começando
por municípios do Entorno
do Distrito Federal.
O prefeito Naçoitam Leite
agradeceu o empenho do Governo de Goiás para a revitalização das sinalizações verticais e horizontais.
O programa Sinaliza Goiás
é executado pelo Detran, que
vai auxiliar os municípios
goianos a cumprirem o que
estabelece a legislação federal
referente à sinalização.
Para isso, o projeto que é
dividido em etapas, vai adquirir quase 30 mil unidades
de placas e implantar mais
de 300 mil metros quadrados
de sinalização horizontal. As

O programa Sinaliza
Goiás é executado
pelo Detran, que vai
auxiliar os
municípios goianos
a cumprirem o que
estabelece a
legislação federal
referente à
sinalização

primeiras cidades beneficiadas estão na região do entorno do Distrito Federal (DF),
são elas: Abadiânia, Águas
Lindas, Alexânia, Cabeceiras,
Cidade Ocidental, Cristalina,

Formosa, Luziânia, Novo
Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.
A sinalização urbana, de
acordo com o Código Brasileiro
de Trânsito (CTB), é uma atri-

buição dos municípios, entretanto, diante da falta de estrutura de algumas cidades goianas e de técnicos especializados
para o planejamento viário, o
Governo de Goiás, sensível às

necessidades da população, desenvolveu o programa que sinalizará o Estado de norte a
sul, diminuindo o índice de
acidentes de trânsito. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Área Azul sofre com falta de
fiscalização e superlotação
Fotos: Wagner Pereira

SMM prometeu
ampliar
estacionamento
rotativo, mas
usuários ainda não
viram qualquer
mudança
significativa
Sabrina Vilela
A Área Azul, estacionamento rotativo pago dos setores Campinas e Centro em
Goiânia, ainda é alvo de reclamações de comerciantes e
motoristas que precisam fazer
uso do local. Carlos Henrique
da Silva é proprietário de
uma lanchonete localizada
no setor central há três anos.
Ele afirma que durante todo
esse período nada mudou
com relação às dificuldades
encontradas no estacionamento como a superlotação
e dificuldade para estacionar.
“Meus clientes reclamam
com frequência, eles acreditam que nem deveria cobrar
sendo que é difícil achar vaga
e quando acontece algum tipo
de roubo no veículo ninguém
quer se responsabilizar”. Segundo ele, o estacionamento
fica lotado durante o dia todo.
Silvio Resende trabalha há
35 anos no mesmo ponto de
chaveiro. Agora, ele quer mudar de lugar porque “o Centro
está abandonado”. O autônomo destaca que a parte da
Área Azul está sem fiscalização há três meses. “É cobrado
R$1,50 ou R$2,50, mas é sempre lotado. O problema é não
achar lugar para estacionar
e também muitos estacionam
no lugar para pessoas com
deficiência. Mas, como não
tem fiscalização fica por isso
mesmo”, denuncia.
A Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM) estuda um
projeto desde o início do ano
para aumentar o número de

A Área Azul possui dois pontos específicos, um deles em Campinas, com 1.979 vagas, destas 48 para pessoas idosas e 31 para pessoas com deficiência
vagas, que tem ainda como
objetivo remodelar o sistema
tecnológico usado atualmente,
erradicar as fraudes existentes e expandir o estacionamento para outros setores
com grande fluxo de pessoas.

Dados

A Área Azul possui dois
pontos específicos um em
Campinas com 1979 vagas,
destas 48 para pessoas idosas
e 31 para pessoas com deficiência. Está localizado nas
ruas Jaraguá, Quintino Bocaiúva, Rio Verde, Benjamin Constant, Santa Luzia, Ipameri, Pouso Alto, Senador Jaime e nas
avenidas: Alberto Miguel, Honestino Guimarães, São Paulo,
Minas Gerais e Anhanguera.
Já a que fica no Centro possui 1712 vagas com 28 para
pessoas idosas e 46 para pessoas com deficiência. Essa área
está nas ruas: Rua 1, Rua 2,
Rua 3, Rua 4, Rua 6, Rua 7,

Rua 8, Rua 9 e Rua 23. E nas
avenidas: Avenida Araguaia,
Avenida Goiás, Avenida Anhanguera e Avenida Tocantins.
Para fazer uso da Área Azul
é necessário adquirir o bilhete
de Área Azul, preencher com
a data e horário que estacionou, colocar o bilhete no lado
de dentro do para-brisa, em
local visível e retornar dentro
do prazo previsto para retirar
o veículo da vaga ou colocar
outro bilhete de Área Azul.
Se o veículo permanecer
na vaga por mais tempo, o período permitido pelo bilhete
pode ser multado. Nas vagas
exclusivas para idosos e pessoas com deficiência é obrigatório o uso do bilhete da Área
Azul, juntamente com seu respectivo cartão que comprove
o direito ao estacionamento.
As motocicletas não pagam estacionamento, mas só poderão
estacionar em áreas especificadas. (Especial para O Hoje)

Vagas exclusivas exigem o bilhete da Área Azul e cartão de comprovante

INFLAÇÃO CAI

Governo eleva previsão de crescimento econômico
O Boletim Macro Fiscal divulgado na quinta-feira (15)
apresentou que a Secretaria
de Política Econômica (SPE)
do Ministério da Economia
elevou a projeção para crescimento da economia em 2022,
enquanto a estimativa para
inflação sofreu recuo. A estimativa para o aumento do
Produto Interno Bruto (PIB)
foi de 2% para 2,7%, conforme
o boletim divulgado em julho,
como reflexo do aumento do
emprego, do desempenho do
setor de serviços e da elevação
da taxa de investimento.
Segundo a SPE, a revisão
para a atividade econômica
deste ano se deve principalmente ao resultado do PIB do
segundo trimestre superior ao
estimado, que teve crescimento de 1,2% na margem, e à
tendência positiva dos indicadores. O Ministério da Economia afirma que houve expansão no mercado de trabalho,
com a taxa de desocupação
caindo para 9,1% no trimestre
encerrado em julho. Além disso, o contingente de pessoas
ocupadas atingiu recorde na
série histórica, de acordo com

Houve expansão no mercado de trabalho, com a taxa de desocupação caindo para 9,1% no trimestre
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), com quase 100 milhões.
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 4,8%
em relação ao primeiro trimestre, e os dados do IBGE indicam
que os indicadores do setor de
serviços tiveram expansão
anualizada de quase 4,5% nos
últimos três trimestres.

Expectativa de
continuidade

A expectativa do Ministério
da Economia é que haja a continuidade do crescimento da
atividade ao longo deste segundo semestre. De acordo
com a SPE, as primeiras divulgações para o mês de julho
sugerem que a indústria, serviços e mercado de trabalho

continuam crescendo. “As séries de confiança confirmam
as expectativas positivas para
o terceiro trimestre de 2022,
com expansão disseminada
nos diversos setores”, afirma.
Entretanto, a perspectiva
é que haja alguma desaceleração da economia nesse período devido aos riscos externos, como por exemplo a

desaceleração do crescimento
global e os impactos da guerra
na Ucrânia. Com isso, houve
revisão das taxas de crescimento em países desenvolvidos e emergentes, ajudando
a compor o cenário básico
para as projeções.
Conforme informa o boletim, o cenário básico pressupõe um crescimento moderado das economias desenvolvidas e emergentes de 1,1% e
4,4%, respectivamente, para
2023. “Isso indica que, segundo
o consenso de mercado, deverá ocorrer uma desaceleração da atividade econômica
nos países desenvolvidos, mas
uma aceleração do crescimento para os emergentes, quando
comparado às últimas estimativas para 2022. Deve-se destacar que o cenário básico
não considera uma recessão
global, com efeitos negativos
nos termos de troca e nas condições financeiras locais”.
O boletim informou ainda
que, de 2023 a 2026, a estimativa de crescimento do
PIB se manteve em 2,5%.
(Maria Paula Borges, especial para O Hoje)
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Armênia e
Azerbaijão
cumprem
cessar-fogo
Para Putin, trata-se de uma oportunidade de demonstrar que a Rússia não vai ficar isolada internacionalmente

Putin elogia
postura chinesa
“equilibrada”
sobre a Ucrânia
Na primeira reunião com líder chinês Xi Jinping desde
invasão da Ucrânia, presidente russo exalta parceria com
Pequim e critica tentativas de se criar um “mundo unipolar”
Durante encontro com seu
homólogo chinês, Xi Jinping,
nesta quinta-feira (15), no
Uzbequistão, o presidente
russo, Vladimir Putin, criticou o que definiu como tentativas de criar um “mundo
unipolar” e elogiou a abordagem “equilibrada” da China em relação à Ucrânia.
Na primeira reunião pessoal entre os dois líderes desde o início da invasão da Ucrânia pelos russos, Putin fez
uma clara crítica aos Estados
Unidos: “As tentativas de criar
um mundo unipolar recentemente adquiriram uma forma
absolutamente feia e são totalmente inaceitáveis.”
Putin e Xi sentaram-se frente a frente no centro de duas
longas mesas arqueadas, ladeados por suas delegações,
no encontro realizado à margem de uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês)
na cidade de Samarcanda.
Eles pareciam ser os únicos dos cerca de duas dezenas

de presentes na sala que não
usavam máscaras faciais.
“Apreciamos muito a posição
equilibrada de nossos amigos
chineses em relação à crise
ucraniana. Entendemos suas
preocupações”, disse Putin a
Xi, sem especificar quais questões a China pode ter levantado sobre a Ucrânia.
“De nossa parte, aderimos
ao princípio de uma só China.
Condenamos a provocação dos
EUA e seus satélites no Estreito
de Taiwan”, completou. Putin
pediu o “fortalecimento global
da SCO”, declarando certeza
de que a reunião desta quinta-feira ajudará a “fortalecer
a parceria russo-chinesa”.
Por sua vez, o presidente
chinês o convidou a liderar
um mundo em transformação, a fim de alcançar um desenvolvimento estável e positivo. “Diante das grandiosas
mudanças do nosso tempo
em nível global, nunca antes
vistos em toda a história, estamos dispostos com os colegas russos a servir de exem-

plo como potências mundiais
responsáveis e exercer um
papel de liderança em injetar
estabilidade e energia positiva
num mundo caótico.”

Grupo quer ser
contrapeso ao Ocidente

Organizado para ocorrer
de quinta a sexta-feira em
Samarcanda, antes uma das
estações da histórica Rota da
Seda, o encontro da SCO tem
participação, ainda, dos líderes de Índia, Paquistão, Turquia, Irã e outros países.
Para Putin, trata-se de uma
oportunidade de demonstrar
que a Rússia não vai ficar
isolada internacionalmente,
apesar da invasão da Ucrânia,
onde há poucos dias suas tropas sofreram grandes reveses
militares. Xi, em sua primeira
viagem ao exterior desde a
pandemia, pretende mostrar
suas credenciais como líder
global antes do grande congresso do Partido Comunista
em outubro, onde busca um
terceiro mandato.

GUERRA

Alemanha fornece mais
equipamentos para a Ucrânia
A Alemanha fornecerá
mais dois lançadores múltiplos de foguetes e munição
para a Ucrânia para reforçar
sua defesa, anunciou a ministra da Defesa, Christine
Lambrecht, na quinta-feira
(15) em Berlim.
“Decidimos entregar mais
dois lançadores múltiplos de
foguetes MARS II, incluindo
200 foguetes, para a Ucrânia”, disse Lambrecht em
uma conferência das forças
armadas alemãs.
O treinamento dos operadores ucranianos deve começar este mês, acrescentou. Além
disso, a Alemanha também entregará 50 veículos blindados
Dingo, disse Lambrecht.
Ela também anunciou que
uma troca de três vias de veículos blindados envolvendo
a Grécia estava quase concluída, acrescentando que a

O cessar-fogo alcançado após um acordo
entre a Armênia e o
Azerbaijão foi mantido
nesta quinta-feira (15),
depois de dois dias de
combates que deixaram
176 solados mortos dos
dois lados da fronteira.
O secretário do Conselho de Segurança da
Armênia, Armen Grigoryan, afirmou que a
trégua, possibilitada
pela intermediação internacional, teve início
às 08h00 desta quartafeira (01h00 em Brasília). O acordo veio após
o fracasso de um cessar-fogo anterior, intermediado pela Rússia
na terça-feira.
O Ministério armênio
da Defesa relatou que a
situação na fronteira
com o Azerbaijão se
manteve calma, sem registros de violações da
trégua. Até o momento,
o governo azerbaijano
não se pronunciou a respeito do cessar-fogo.
A pausa no conflito
veio após dois dias de

combates intensos que
marcaram o mais grave
episódio de violência,
em quase dois anos, entre as duas nações, que
se acusam mutuamente.
O governo armênio atribui a Baku agressões
não provocadas, enquanto para os azerbaijanos seu país apenas
reagiu a ataques do outro lado da fronteira.
O primeiro-ministro
da Armênia, Nikol Pashinyan, afirmou nesta
quarta-feira que 105 de
seus soldados foram
mortos desde a véspera,
enquanto o Ministério
da Defesa registrou 71
baixas.
O governo de Pashinyan pediu apoio militar à Rússia, sob um tratado de amizade entre
os dois países, e também à Organização do
Tratado de Segurança
Coletiva – um grupo internacional nos moldes
da Otan, capitaneado
por Moscou, que inclui
Belarus, Cazaquistão e
Quirguistão.

México prende general
por desaparecimento de
43 estudantes em 2014
Autoridades mexicanas prenderam o general
aposentado José Rodriguez por suspeita de envolvimento no desaparecimento de 43 alunos em
2014, segundo um oficial
nesta quinta-feira (15),
tornando-o o oficial militar de mais alta patente
até agora detido pelo caso.
O vice-ministro da
Segurança, Ricardo Mejia, disse que quatro
mandados de prisão foram emitidos recentemente contra oficiais
militares pelo notório
sequestro dos 43 estudantes na cidade de
Iguala, no sudoeste do
país, em 2014.
“No momento, três
deles foram executados
e há três detidos, incluindo o comandante do 27º
batalhão de infantaria
na época”, disse Mejia
em entrevista coletiva.
Rodriguez estava no
comando da unidade durante os sequestros, que
o governo anterior disse
terem sido feitos por policiais locais corruptos
trabalhando em conluio
com uma gangue de traficantes local.
Depois de apresentar
uma revisão do caso

pelo atual governo, o
vice-ministro do Interior, Alejandro Encinas,
disse no final de agosto
que seis dos estudantes
desaparecidos foram entregues vivos a Rodriguez e que ele ordenou
que fossem mortos.
Questionado sobre as
acusações contra Rodríguez, o Ministério da Defesa do México disse que
não tinha informações.
O governo se referiu
ao caso como um “crime estadual” em seu
relatório, que alegou
que autoridades locais,
estaduais e federais, incluindo o Exército, foram cúmplices e envolvidas no acobertamento do desaparecimento
dos estudantes.
O Exército era na
época comandado por
Salvador Cienfuegos,
que mais tarde esteve
no centro de uma briga
diplomática com os Estados Unidos quando
foi preso por autoridades americanas no
aeroporto de Los Angeles por acusações de
drogas em 2020. Ele negou qualquer irregularidade e o caso foi posteriormente arquivado.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Artilharia ucraniana no centro de montagem militar verifica as armas
antes de irem para suas funções na linha de frente em Kherson
Alemanha em breve entregará 40 veículos de combate
de infantaria Marder (IFVs)
para a Grécia que, por sua
vez, passará 40 de seus veículos soviéticos BMP-1 IFVs
para a Ucrânia.
Nota: Enquanto a Alema-

nha nos últimos meses enviou
dezenas de mísseis, obuses e
tanques antiaéreos para a
Ucrânia, o governo alemão
até agora não aprovou a transferência direta de tanques de
batalha Leopard e IFVs Marder solicitados pela Ucrânia.

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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Essência
Adversidades e
superações na produção
cinematográfica goiana
Produtora cultural e
coordenador de filmes
do Cine Cultura
comentam sobre o
cinema regional

Ana Bárbara Quêtto
e Victória Vieira
O cinema surgiu no final do século XX, em 1895,
com a invenção do cinematógrafo. Essa invenção
chegou ao Brasil pouco tempo depois, no dia 8 de
julho de 1896, no Rio de Janeiro. Em junho de
1936, ‘nasceu’ o primeiro cinema de rua na capital
goiana, o Cine Teatro Campinas, localizado no
bairro mais antigo da cidade.
Três anos depois, em 1939, veio o segundo,
Cine Santa Maria, no Centro, anteriormente conhecido como Cine Popular. Você provavelmente
já deve ter ouvido seus avós, pais e até tios falando
sobre os cinemas de rua, que um dia fizeram
parte de Goiânia. De acordo com o livro ‘Goiás no
Século do Cinema’, de Beto Leão e Eduardo Benfica,
nas décadas de 60 e 70 as telonas basicamente
triplicaram em Goiânia
Desde então, o goianiense criou o hábito de ir
ao cinema assistir filmes estrangeiros, nacionais,
filmes animados; ou seja, qualquer tipo de arte
visual em movimento. Entretanto, desde sua criação
as salas de cinema mudaram muito. Hoje, apenas
17% das salas de cinema do país não funcionam
dentro de um shopping.
Com a popularização dos famosos ‘blockbusters’, em conjunto do crescimento das salas de
cinema dentro de shoppings centers, os filmes
locais deixaram de circular em grande escala.
Vale a pena ressaltar, ainda, a massificação das
plataformas de streaming, que, por um lado,
afastou a população das salas presenciais, mas,
simultaneamente, possibilitou um maior alcance
de obras independentes.
Mesmo com a escassez do público, no entanto,
os cinemas de rua continuam atraindo audiência.
Em entrevista ao Essência, o coordenador e
programador de filmes do Cine Cultura de Goiânia, Fabrício Cordeiro, conta que as pessoas
ainda desejam ir a casas. “Certamente acho
que havia uma vontade geral de voltar a frequentar não apenas salas de cinema, mas todo
tipo de espetáculo coletivo, como shows de música, concertos, peças de teatro, ou seja, um retorno à normalidade cultural”, disse.
“É verdade que streamings dão mais opções, mas é uma experiência diferente, mais
solitária e, portanto, sem o sabor de socialização e de completa imersão que uma sala
de cinema cria”, reforçou. Cordeiro explica,
também, que no começo do ano notou-se um
aumento na procura de cinemas de rua, “certamente pelo efeito da reabertura após o
longo hiato da pandemia”.

tístico sofre. “Nós precisamos das leis de incentivo,
tanto nacionais, quanto municipais. Os municípios
também podem fazer leis de incentivo”.

Aos olhos de Jordan Peele

‘Não! Não Olhe!’, dirigido e escrito por Jordan
Peele, arrecadou cerca de US$2,49 milhões

Produção cinematográfica regional e nacional

Segundo a produtora cultural, Carmelita Gomes,
“o cinema regional é importantíssimo para a sociedade, por que ela precisa se identificar e conhecer a sua história. O audiovisual regional tem
esse papel, muitas vezes até didático”. Para muitos
a produção cinematográfica local passa despercebida, uma vez que grande parte dos moradores
não têm conhecimento sobre a criação dessas
obras, ou até mesmo sobre os lançamentos.
“Uma sociedade que não se identifica e que
não produz os seus próprios conteúdos é uma
sociedade vazia, vaga. O audiovisual tem esse
papel importante de valorização da cultura”,
reafirma Gomes. Já em relação aos longas e
curtas nacionais, a produtora fala que o brasileiro se acostumou a consumir, somente, produtos americanos; os ‘enlatados’, como diz Camelita. “Esses enlatados americanos influenciam
todas as gerações, até hoje”.
Gomes, que produziu o 6º Curta Canedo 2022,
relembra o preconceito que o cinema nacional
sofre, a partir das lentes americanizadas com as
quais olhamos nossos projetos. Além disso, a produtora critica a falta de recursos que o meio ar-

É impossível falar sobre cinema e não citar o
filme mais comentado nesses últimos meses. ‘Não!
Não Olhe!’, dirigido e escrito por Jordan Peele, arrecadou cerca de US$2,49 milhões, chegando a um
total de R$6,48 milhões registrados no Brasil. O recente sucesso do cineasta conta a história de eventos
bizarros acontecendo no interior da cidade de Califórnia (EUA). A dupla de irmãos interpretada por
Keke Palmer e Daniel Kaluuya, são proprietários
de um rancho de cavalos e acabam sendo testemunhas de eventos bizarros.
Concordando ou não, Peele marca a história
da cinematografia internacional, se tornando referência para grandes profissionais da área e ao
mesmo tempo criando patamares de grandes níveis a serem alcançados, fazendo qualquer obra
do gênero terror/suspense vinda dos seus parceiros
de trabalho tornarem-se medianas em comparação
com as suas produções.
Há quem diga que a cinematografia não é um
local onde se deve discutir questões sociais, mas
não poderiam estar mais errados. A arte de fazer
cinema é utilizá-lo como ferramenta de questionamento, aprendizagem, cultura e muitas vezes,
soluções para essas questões. É visualizar através
de um material o significado de um roteiro, cena
ou sonoridade de uma obra que pode ser desde
a comédia besteirol para um documentário baseado em fatos reais.
No Brasil, a Ditadura Militar se apropriou
dessa medida e seguiu censurando todas as obras
que faziam as pessoas saírem da sua própria ‘bolha’ e pensar o motivo de estarem dentro de um
regime que tirou a sua liberdade de expressão,
um direito de cidadania. Mesmo nos tempos mais
sombrios da humanidade, o cinema resistiu e
persiste sendo o palco em que a frase “faca de
dois gumes” se encaixa, visando a persuasão
entre bem e o mal.
A conexão entre o telespectador e uma gigantesca tela de cinema é mágica. Todos os estudos de quatro anos são para criar algo emocionante em que apenas a arte é capaz de aprofundar, as emoções. A ideia de poder está atrelada ao fato de ser a dominação acima de algo,
e neste caso, é desencadeamento do efeito catártico, o riso, nostalgia, choro, raiva, medo,
paixão. Uma mistura que pode ser realizada
até mesmo com uma frase pronunciada pelo
personagem. (Especial para O Hoje)
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Ressigniﬁcação da vida
Sucesso nas redes sociais, estudioso apresenta
análises de temas como ego, dor, medo, tristeza,
solidão, intuição e cura para incentivar o autoconhecimento
Banda virtual anuncia o lançamento de seu novo álbum

Inovação musical
Gorillaz lança novo single com Tame Impala e
Bootie Brown e anuncia novo álbum para 2023
Elysia Cardoso
Após esquentar o clima
com o calor das batidas de
‘Cracker Island (ft. Thundercat)’, o Gorillaz anuncia
o lançamento de seu novo
álbum de estúdio, intitulado ‘Cracker Island’, para
24 de fevereiro de 2023. O
lançamento da nova faixa
tão aguardada, ‘New Gold’,
com Tame Impala & Bootie
Brown já está disponível.
A música foi apresentada ao vivo pela primeira
vez para uma multidão de
fãs no All Points East Festival de Londres, no início
de agosto. A banda foi
acompanhada no palco por
Tame Impala, o projeto de
música psicodélica do multi-instrumentista australiano Kevin Parker, e o colaborador de longa data Bootie Brown, do grupo de hip
hop alternativo de South
Central LA, The Pharcyde.
Segundo o guitarrista
Noodle, "Cracker Island é o
som da mudança e a voz
do coletivo. Russel Hobbs
acrescentou: “Quando o
acerto de contas chegar, devemos estar prontos para
atravessar o portão. Cracker
Island tem os códigos de
entrada…”. 2D disse: "O caminho para Cracker Island
não é fácil de encontrar
porque está debaixo
d'água". E Murdoc Niccals
anunciou: “Os tons sagrados
de Cracker Island serão a
trilha sonora de nossa ascensão coletiva para a nova
dimensão. Junte-se a mim".
Cracker Island é o oitavo
álbum de estúdio do Gorillaz, uma coleção enérgica,
otimista e expansiva de 10
faixas com colaborações estelares: Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat,
Tame Impala, Bad Bunny,
Bootie Brown e Beck. Gravado em Londres e Los Angeles no início deste ano, o
disco é produzido pelo produtor/ multi-instrumentista/
compositor oito vezes vencedor do Grammy, o extraordinário Greg Kurstin,
Gorillaz e Remi Kabaka Jr.
Originalmente baseado
no Kong Studios no oeste
de Londres, o grupo de desajustados musicais (Mur-

doc, Noodle, Russel e 2D),
mudou-se para Silverlake,
Califórnia, para recrutar novos membros para se juntar
ao 'The Last Cult', em busca
de uma verdade para consertar o mundo. Relatos do
Golden State indicam que
Murdoc está apaixonado
pela vizinha. Russel está colado à TV. Noodle está compilando um manual de sabedoria e conhecimento. E
2D está ocupado sendo 2D.
Gorillaz lançou recentemente um delírio de luzes
e alucinações com o vídeo
épico psicodélico de 'Cracker
Island ft. Thundercat', lançado em julho. Dirigido pelo
artista e co-criador do Gorillaz, Jamie Hewlett, e pelo
diretor indicado ao Emmy,
Fx Goby, Cracker Island, que
leva os espectadores a uma
jornada noturna pela Cidade dos Anjos, alcançou o
Top 10 nas paradas de vídeos musicais do YouTube
na Irlanda, Reino Unido,
EUA, Austrália e Canadá, e
agora está com quase 12,5
milhões de visualizações
depois de acumular 10 milhões de visualizações em
10 dias. O vídeo também
explodiu o TikTok da banda
com a conta atingindo 2 milhões de seguidores.

Mundo idealizado

Criado pelo músico Damon Albarn e pelo artista
Jamie Hewlett, Gorillaz é
composto pelo cantor 2D,
o baixista Murdoc Niccals,
o baterista Russel Hobbs e
o prodígio da guitarra, Noodle. A banda virtual vencedora do BRIT e do Grammy
se formou após uma colisão
de contratempos, reuniões
e pura sorte para explodir
um mundo pré-digital com
muita cor e contornos virtuais inovadores. Baseado
no Kong Studios, no oeste
de Londres, o Gorillaz se
estabeleceu como inovação
musical com uma lista de
colaboradores empolgante,
que inclui lendas musicais,
gênios e futuras estrelas,
de Elton John a Little Simz,
MF Doom a Jean-Michel Jarre, Grace Jones a Slowthai,
Kali Uchis a Sidiki Diabaté,
e muito mais. (Especial
para O Hoje)

Há coisas que só se pode
ver com a alma. Esse olhar
interno é o que permite a
busca por sentidos, a descoberta de propósitos e dá cor
ao dia a dia, muitas vezes pesado e limitante. É exatamente o caminho para desenvolver esta nova perspectiva sobre o viver que o filósofo Alexandro Gruber apresenta no
lançamento 'Revolução Existencial', publicado pelo selo
Paidós da editora Planeta.
Especialista em psicologia
positiva e ciência do bem-estar,
Gruber analisa 32 temas fundamentais da trajetória humana como ego, dor, medo, tristeza, solidão, intuição e cura.
Esta imersão nos sentimentos
permite aos leitores desenvolver a capacidade de enxergar
seu próprio caminho, entre as
dores e os amores, pelos olhos
de dentro e a encontrar um
novo sentido para a vida.
A obra recebeu o aval de
Monja Coen, escritora best
seller, palestrante e uma das
líderes do movimento Zen
Budista no Brasil. “Sabe o
que o Alexandro faz no livro?
Ele nos leva nessa jornada.
Ele nos puxa e diz: vêm, você
pode. Nós podemos mudar a
nossa existência”, define a
sacerdotisa.
Quando criou o perfil @terapia_interior no Instagram
em 2018, Alexandro solidificou sua missão de incentivar
a busca pelo desenvolvimento
pessoal, mesclando conhecimentos da filosofia, psicologia
e espiritualidade.
A página, que hoje conta
com 1,2 milhão de seguidores
é um dos espaços para o compartilhamento de conteúdos
dinâmicos para quem busca
o equilíbrio interior, além
das suas demais redes socais
que complementam e expandem o trabalho de desenvolvimento pessoal.
Com o livro, o autor vai
além da efemeridade das redes sociais e oferece um guia
completo que democratiza o
autoconhecimento por meio
de uma linguagem acessível,
simples e direta.

Alexandro Gruber é criador da
página Terapia Interior com
mais de um milhão de
seguidores nas redes sociais

Sobre o autor

Alexandro Gruber é filósofo,
palestrante, especialista em autoconhecimento, psicologia positiva e ciência do bem-estar. É
criador da página Terapia Interior com mais de um milhão de
seguidores nas redes sociais.
Seu trabalho busca unir a filosofia, a psicologia e a espiritualidade, procurando trazer através da sua escrita uma abordagem integral da vida, do ser humano e suas relações, com o
objetivo de auxiliar o leitor na
conquista do seu equilíbrio interior. (Especial para O Hoje)

RESUMO dE NoVElas
t
Chamas da Vida
Guilherme corre para ajudar
suzana. Ela diz para Guilherme
não encostar nela porque ela
não quer pegar aids. Guilherme liga pedindo socorro. Carolina diz para suzana contar
onde está Michele. Ela diz que
não vai contar. suzana começa
a perder os sentidos e diz que
Michele está em um hotel próximo. Guilherme sai correndo
para encontrar Michele. Vivi
nota o nervosismo de demoro.
Guga aparece. demoro conta
para Vivi que Guga foi falar
com ele que vai lutar por ela.
Guga diz que quer jogar limpo.

Mar do sertão
José e Tertulinho adentram
a mata à procura de Manduca.
Manduca conduz Xaviera até as
terras de Timbó, e ambos são
acolhidos por Tereza. latifa se
impressiona com a educação
de Maruan e o contrata. lorena
insinua que labibe está apaixonada por Maruan. Candoca,
Tertulinho e José chegam à casa
de Tereza. Timbó e Maruan combinam de manter o príncipe escondido na casa de latifa. Candoca questiona o comportamento de Tertulinho com Xaviera
no passado. Candoca agradece
Xaviera por cuidar de Manduca.

Cara e Coragem
rebeca não consegue ficar
no abrigo. Chiquinho tem um
pressentimento e pede para
falar com a mãe. regina explica
por que Martha não encontrou
nada sobre as redes sociais de
Caio e sugere que eles se encontrem. danilo propõe colocar
um detetive para encontrar a
mãe de rebeca. Paulo e Marcela se beijam. Bob encontra
olívia na companhia. danilo
deixa Bob de castigo. regina
instrui Caio a fazer Martha se
apaixonar por ele. Jéssica pergunta porque anita quer se
aproximar da família de Clarice.

Poliana Moça
Pedro e Chloe perdoam Eugênia. otto vai conversar com
Glória sobre Tânia. Celeste encontra Tânia; a mãe tem febre
e passa mal. Glória admite que
pediu à Tânia, junto ao porteiro,
monitorar a entrada de otto.
Éric e Poliana tentam se beijar,
João chega e pede para conversar com Poliana. João afirma
para a garota que terminou
com Helena e percebeu que
não a amava de verdade. otto
recebe a notícia que Tânia está
internada. lorena quer saber
mais como é namorar; Helena
e song dão risada da menina.

Pantanal
Filó pede que José leôncio
não saia. Juma sugere que Jove
e os irmãos tirem a vida de
Tenório. alcides ameaça solano, enquanto Zaquieu procura
a arma no quarto do matador.
Zuleica repreende renato pelo
assédio a Zefa. alcides faz solano refém e o leva para a fazenda de José leôncio. renato
desmoraliza Zefa, e José leôncio expulsa a moça da fazenda.
ari confirma para José leôncio
que não existe nada contra
solano registrado na polícia.
José leôncio diz aos filhos que
deve desculpas a Tenório.
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Chorinho - Edição 2022
a Prefeitura de Goiânia,
por meio da secretaria Municipal de Cultura (secult),
dá início, nesta sexta-feira
(16), a partir das 19 horas, à
programação do Chorinho
- edição 2022. Às 19h20, o
show é com Júlio lemos Brasil acústico, e às 20h30 o
grupo Heróis de Botequim
sobe ao palco. o evento será
realizado quinzenalmente
até o dia 25 de novembro,
na antiga Estação Ferroviária. Quando: sexta-feira (16).
onde: avenida Goiás, N°
1.799, setor Central - Goiânia. Horário: 19h20.
Clássicos do rock
Quem comanda a noite
de sexta-feira (16) no lowbrow lab arte & Boteco é a
banda os Blankas. o show
tem início às 22h30. No repertório, estão hits de led

atual. E para finalizar a noite,
os djs Vitor Bueno, andré
Melo e lagoa agitam a galera
com o melhor do eletrohouse
e funk. Quando: sexta-feira
(16). onde: avenida 136, N°
222, setor Marista - Goiânia.

O tradicional Chorinho retorna nesta sexta-feira (16), às 19h
Zeppelin, The Beatles, The
rolling stones, stevie ray
Vaughan, Black sabbath, The
doors e Pink Floyd, entre outros clássicos consagrados
do rock e do blues das décadas de 1950 a 1970. Quando:
sexta-feira (16). onde: rua
115, quadra F43a, lote 214,
Nº 1684, setor sul - Goiânia.
Horário: 22h30.

Balada sertaneja
John amplificado é destaque na programação da azzure neste final de semana.
Nesta sexta-feira (16), o cantor John amplificado, dono
do hit 'Chega e senta' sobe
ao palco para animar a galera. ainda na mesma noite, a
dupla Victor & Neto cantam
sucessos do cenário musical

Feira Delas
Com 37 expositoras, a Feira delas reúne moda, artesanato, gastronomia e cosméticos no shopping Bougainville. o evento acontece
nesta sexta-feira (16) e sábado (17), das 10h às 22h, no
3º piso do centro comercial.
o objetivo da feira, organizada pelo instituto Ferraz,
amigos para servir, é fomentar ações e atividades relacionadas à cultura, diversidade, empreendedorismo feminino e criatividade. Quando: sexta-feira (16). onde:
rua 9, N° 1.855, setor Marista
- Goiânia. Horário: das 10h
às 22h. Entrada gratuita.

Filme será dirigido por João Gabriel Kowalski e contará a história

da boate que realmente existiu e ficava no norte do Paraná
transformadas em uma despedida de solteiro, dentro
da própria boate.
O dono do estabelecimento, um religioso fiel, uma lin-

da garota que se torna dançarina contra a vontade de
seu marido, e um homem
que descobre estar sendo traído as vésperas do seu casa-

mento. Entretanto, um acontecimento surpreendente no
dia do evento coloca tudo em
risco: a morte do papa.
“O filme fala sobre as
duas vidas que cada ser humano possuí: aquela que temos e aquela que fingimos
ter”, diz o diretor João Gabriel Kowalski, que revela
ter chamado músicos para
participar do projeto, “A boate realmente existiu e ficava
no norte do Paraná, então
convidamos o César Menotti
e Fabiano, que possuem uma
história na região. Eles toparam na hora, e vai ser
muito legal tê-los a bordo
desse projeto”, finaliza.

Estrela de reality, bissexual
e ‘BFF’ de Rita ora: conheça
o novo affair britânico de
Débora nascimento
débora Nascimento foi um
dos nomes mais comentados
da última semana pela surpresa do público por conta
da proximidade com rita ora,
uma das estrelas do rock in
rio. No entanto, ao que tudo
indica, os laços entre elas prometem ficar mais fortes ainda.
de acordo com o jornal ‘Extra’,
débora está vivendo um affair
com Vas J. Morgan, um dos
melhores amigos de rita. o

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia de foco e
objetividade, no qual você consegue resolver ou realizar muitas
coisas. o dia é positivo para
quem precisa se comunicar e
fazer muitas coisas ao mesmo
tempo, mas de uma forma prática. Portanto seu dia é agitado.
Mantenha sua postura flexível.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
dia de praticar a generosidade
e abrir mão do controle. o dia
pode trazer estafa, então cuide
da sua saúde. Pode ser preciso
ajudar alguém ou ser ajudado.
Quanto mais ceder, mais aproveitará os benefícios deste dia,
que pode trazer prosperidade.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
É um dia favorável para sair
de situações complicadas, então
saiba negociar ou revelar a sua
verdade ou necessidade. Você
pode receber ajuda ou ver pessoas apostando na sua ideia.
Tome cuidado com as seduções
que estão presentes neste dia.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje você pode sentir tudo
com muita profundidade. Pode
ser preciso tomar uma decisão
e avançar, mas saiba que a vitória
é certa. Não se deixe acovardar
e evite a procrastinação. Você
pode estar mais filosófico e buscando compreender as coisas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
seu dia tem mudanças positivas. Você pode ganhar motivação e força para iniciar algo ou
resgatar algo do passado. alguém
pode te dar um grande incentivo.
além disso, você pode fechar
parcerias ou fazer algo com alguém, promovendo alegrias.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia tem alegrias e bem-estar. Você pode aproveitar o dia
para buscar cuidar melhor de
si. Vale a pena se reconectar
com alguém do passado com
quem tenha brigado. Faça as
pazes. o dia pode trazer produtividade e bons ganhos. Existe
algo que traz satisfação.

7

CELEBRIDADES
Romance com Roberto Carlos? Paula Fernandes abre
o jogo sobre relação com
cantor no passado
Paula Fernandes deu os
primeiros passos na carreira
quando foi convidada por
roberto Carlos para participar do especial de fim de
ano do cantor, em 2010. Na
época, a parceria com o rei
fez surgir rumores de um
romance entre os dois. Namorando o empresário gaúcho rony Cecconello, a sertaneja comentou sobre os
boatos. "as más línguas dizem que ele queria ter um
caso com a cantora. Foi o
que eu ouvi. Talvez a explicação fosse pelo fato de ser
uma mulher no palco ao lado
de um homem. as pessoas
romantizam e queriam um
conto de fadas. Era simplesmente um homem como ele,
acreditando numa artista. se
eu não fosse ninguém, não
teria durado um ano. E olha
eu aqui", desabafou a artista
no canal ‘Corredor 5’, no YouTube. (Patrícia dias, Purepeople)
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Clássico sertanejo ‘Boate Azul’
ganhará adaptação para os cinemas
“Doente de amor, procurei remédio na vida noturna”, O início do clássico sertanejo composto por Benedito Seviero e imortalizado
pela dupla Bruno e Marrone,
‘Boate Azul’, é figurinha carimbada no repertório brasileiro. Agora, a música terá
uma adaptação para os cinemas dirigida por João Gabriel Kowalski, que assina
o roteiro com Gustavo Gerard e Luísa Guanabara.
No estilo tragicomédia, o
projeto foi selecionado para
o Laboratório de Roteiros
Franco Brasileiro do Festival
Varilux. O enredo traz três
personagens cujas vidas são

n

Domenica Dias denuncia racismo e agressão sofrida
pelo namorado, Danilo Mesquita, no Rock in Rio
Filha do rapper Mano Brown,
Domenica Dias, 22 anos, denunciou
um episódio de racismo e agressão
no Rock in Rio. O caso teria acontecido no último dia de festival em
frente ao Palco Sunset. A atriz estava
acompanhada de Danilo Mesquita,
com quem namora há pouco mais
de um ano, que discutiu com outra
mulher na plateia que estaria incomodando o casal. Ela explicou o
que, de fato, aconteceu. "Para evitar
qualquer confusão, Danilo me abraçou e fez uma barreira com os braços para que ela não me acertasse
mais, momento em que ela se virou
contra nós e perguntou por que estávamos tocando nela. Respondemos que estávamos no nosso canto,
que era ela quem estava me machucando e que não queríamos
confusão", continuou. "Neste momento, o homem que a acompanhava, covardemente, deu um soco
no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão
e fui atingida no olho. Em seguida,
o casal, covardemente, sumiu no
meio da multidão", afirmou. (Patrícia Dias, Purepeople)

trio se conheceu durante uma
temporada da atriz nos Estados unidos. Ele veio ao Brasil
para acompanhá-la no rock
in rio e publicou uma série
de fotos nos bastidores do
evento e em festas no País;
muitas delas, ao lado da atriz
brasileira. Vas J. Morgan é o
nome artístico de savvas Morgan. Ele nasceu em londres,
tem 33 anos e é bissexual assumido. o rapaz ganhou fama
no começo da década passa-

da como blogueiro de um
site de fofocas. Vas ficou ainda
mais conhecido do público
britânico por participar de
reality shows. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Gretchen rebate críticas
e garante que tem umbigo, sim
Gretchen está no olho do
furacão novamente por conta da aparência depois de
procedimentos estéticos. de-

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode ter um dia de irritação. Tome cuidado com ilusões
e não acredite em tudo, nem nas
promessas que te fazem. refletir
antes de agir é indicado. Você
pode ficar paralisado pela dúvida,
então acaba não realizando muitas coisas no dia de hoje.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a simpatia e o amor podem
estar presentes no seu dia. o dia
é agitado, mas pode trazer aliados,
assim como problemas inesperados. Mantenha o bom humor e a
calma. Tome cuidado com paixões
súbitas ou atitudes egoístas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Há realização bem-sucedida
das suas ações hoje, porém é
preciso manter uma postura de
comprometimento com as suas
promessas. Tome cuidado com
a teimosia ou o excesso de independência, pois isso pode ser
arrogância também.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia promete te tirar da sua
zona de conforto, mas é preciso
uma boa dose de confiança para
isso ser possível. Existem boas
relações no seu dia. Pode ser um
dia harmônico com as pessoas
do seu trabalho. Mas é preciso se
responsabilizar pelas tuas ações.

;

pois de revelar uma cirurgia
íntima e rebater críticas sobre o corpo peludo, a rainha
do Bumbum desmistificou a
lenda de que ela não tem
mais umbigo. "a minha tatuagem e o meu umbigo
continuam aqui. E o meu
umbigo existe! agora, então,
tá mais bonitinho ainda, tá
terminando de cicatrizar porque eu fiz um retoque", explicou Gretchen. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
É um dia de muita necessidade de trocas. Exponha suas dúvidas para que seja possível receber ajudas ou bons conselhos.
Você não terá muito foco, o que
pode ser prejudicial para o seu
trabalho. Tome cuidado com a
ansiedade e a preocupação.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia pede inovação e mais
consciência das suas necessidades.
Tome cuidado com a falta de planejamento. Existem atrasos e lentidão, por isso mantenha calma.
o dia traz alguma decisão. Tome
cuidado com a gula ou a preguiça.
Busque mais autocontrole.
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Essência

Em busca de um lar
Passeio das Águas
promove a 17ª edição
do evento ‘Adota Pet’,
que vai reunir cerca
de 40 animais entre
cães e gatos
Elysia Cardoso
Adotar um animal é um gesto
com muitos reflexos positivos e talvez essa seja a hora de você ter um
amigo em casa. Pensando em proporcionar uma adoção consciente,
o Passeio das Águas Shopping realiza
neste próximo sábado (17), das 13h
às 19h, a 17ª edição do ‘Adota Pet’
em parceria com a ONG Santuário.
A ação ocorre na área externa
da praça de alimentação e reúne
cerca de 40 animais, entre cães e
gatos, que em sua maioria são sem
raça definida, todos castrados, vacinados e vermifugados. Os candidatos a adotantes passarão por uma
triagem, entrevista e precisarão
preencher uma ficha e um termo
de adoção. É necessário apresentar
documento de identificação pessoal
completo, comprovante de endereço
e ser maior de 18 anos.
É importante que todos que
moram na residência que receberá o animal estejam de acordo
com acolhimento. Os interessados
em adotar um dos animais deverão pagar uma taxa de R$ 40,00
que será destinada para manter
a ONG. O shopping continua com
a arrecadação de ração que também faz parte do projeto em apoio
ao Santuário. Todos os animais
adotados nesse dia vão ganhar
um pingente da PINN PET.
Com a pandemia, o número de
animais abandonados aumentou bastante. Segundo Neide Santos, funda-

Ação reúne cerca
de 40 animais entre
cães e gatos, todos
castrados, vacinados
e vermifugados

dora da ONG, são várias as causas.
“Muitas pessoas ficaram sem trabalho
e sem condições de manter seus pets,
animais ficaram órfãos e a família
não pode ou não quis ter mais uma
despesa financeira. Isso fez com que
muitos fossem abandonados”, conta.

Sobre o abrigo

Fundado pelo casal de protetores
Neide e David Santos, o Santuário é
um refúgio para animais de rua,
abandonados e maltratados. Antes
de serem acolhidos os cães e gatos
resgatados, recebem os primeiros
socorros em clínicas parceiras, onde
também são realizados exames, tratamentos, internações e, em casos
mais graves, cirurgias.
A ONG, sem fins lucrativos, recebe
ajuda de voluntários para manter o

ritmo de resgates e se orgulha de estar entre os grupos de proteção mais
atuantes no Estado de Goiás. São
muitos animais salvos por mês, não
apenas em Goiânia, mas também em
cidades do interior, onde Neide e
David viajam para atender aos pedidos de socorro postados na rede.
O Santuário documenta com
fotos e filmagens de todos os casos, para que o progresso seja
acompanhado por todos aqueles
que contribuíram financeiramente
ou deram apoio na internet. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
17ª edição do evento Adota Pet
Quando: Sábado (17), das 13h às 19h
Onde: Avenida Perimetral Norte, N°
8303, Setor Fazenda Caveiras - Goiânia

CINEMA
t
EsTREiAs

O Lendário Cão Guerreiro (Paws of
Fury: The legend of Hank, 2022, Eua).
duração: 1h43min. direção: rob Minkoff, Mark koetsier. Elenco: samuel
l. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks.
Gênero: animação, comédia, família.
Cinemark Flamboyant: 13h, 17h,
19h30. Cinemark Passeio das Águas:
15h30. Cineflix aparecida: 14h45.

Jurassic World - Domínio (Jurassic
World: dominion, 2022, Eua). duração: 2h26min. direção: Colin Trevorrow. Elenco: Chris Pratt, Bryce dallas
Howard, laura dern. Gênero: ação,
aventura, ficção científica. Cinemark
Flamboyant: 15h40. Cinemark Passeio das Águas: 18h10.
Uma Pitada de Sorte (uma Pitada
de sorte, 2022, Brasil). duração:
1h33min. direção: Pedro antonio.
Elenco: Fabiana karla, Mouhamed
Harfouch, Jandira Martini. Gênero:
Comédia. Cineflix Butiti: 17h, 19h.
EM CARTAZ
Pinocchio: O Menino de Madeira
(Pinocchio: a True story, 2022, rússia).
duração: 1h20min. direção: Vasiliy
rovenskiy. Elenco: Jon Heder, Tom
kenny, Pauly shore. Gênero: animação, família, aventura, Ffantasia. Cinemark Flamboyant: 16h10, 16h25.
Cinemark Passeio das Águas: 13h15.
Men: Faces do Medo (Men, 2022,
reino unido). duração: 1h40min. direção: alex Garland. Elenco: Jessie
Buckley, rory kinnear, Paapa Essiedu.
Gênero: Terror, drama. Cinemark
Flamboyant: 13h15.

Longa nacional ‘Uma Pitada de Sorte’ conta com Fabiana Karla no papel principal
21h30. Cineflix aparecida: 15h10,
16h, 17h20, 19h30, 21h40. Cineflix
Butiti: 17h15, 19h20, 20h30, 21h30.
Predestinado, Arigó e o Espírito do
Dr. Fritz (Predestinado, 2022, Brasil).
duração: 1h40min. direção: Gustavo
Fernández. Elenco: danton Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso. Gênero:
drama. Cinemark Flamboyant: 15h35,
18h10, 20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 16h45. kinoplex Goiânia:
16h10, 18h30. Cineflix aparecida:
15h30. Cineflix Butiti: 17h45.

Minha Família Perfeita (Minha Família
Perfeita, 2022, Brasil). duração:
1h25min. direção: Felipe Joffily. Elenco: isabelle drummond, rafael infante, Zezé Polessa. Gênero: Comédia.
Cinemark Passeio das Águas: 14h20.

A Última Chamada (The Call, 2022,
Eua). duração: 1h 39min. direção: Timothy Woodward Jr. Elenco: lin shaye,
Tobin Bell, Chester rushing, Erin sanders, Mike Manning. Gênero: Terror,
suspense. Cinemark Flamboyant:
15h35, 18h10, 20h45. Cinemark Passeio das Águas: 19h20, 21h40.

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.
Cinemark Flamboyant: 14h20, 16h45,
19h20, 21h45. Cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h30, 18h, 19h,
20h30, 21h30. kinoplex Goiânia:
14h30, 15h, 17h10, 19h20, 20h30,

Ingresso para o Paraíso (Ticket To
Paradise, 2022, Eua). duração:
1h44min. direção: ol Parker. Elenco:
George Clooney, Julia roberts, kaitlyn
dever. Gênero: Comédia, romance.
Cinemark Flamboyant: 14h10, 16h35,
19h, 21h25. Cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 17h, 19h30, 22h. kinoplex Goiânia: 14h20, 16h40, 19h,
21h15. Cineflix aparecida: 17h, 19h15.

Cineflix Butiti: 17h10, 19h15.
Homem-Aranha: Sem Volta para
Casa: Versão Estendida (spider-Man:
No Way Home, 2021, Eua). duração:
2h 28min. direção: Jon Watts. Elenco:
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Gênero: ação, aventura,
fantasia. Cinemark Flamboyant: 13h50,
14h, 17h20, 20h40. Cinemark Passeio
das Águas: 14h, 17h20, 20h40. kinoplex Goiânia: 17h20. Cineflix aparecida:
20h30. Cineflix Butiti: 16h10, 20h.
Um Lugar Bem Longe Daqui (Where
The Crawdads sing, 2022, Eua). duração: 2h05min. direção: olivia Newman. Elenco: daisy Edgar-Jones, Taylor John smith, Harris dickinson. Gênero: drama, suspense. Cinemark
Flamboyant: 14h05. Cinemark Passeio das Águas: 13h50. kinoplex Goiânia: 18h20. Cineflix aparecida: 21h30.
Cineflix Butiti: 21h20.
Não! Não Olhe! (Nope, 2022, Eua).
duração: 2h10min. direção: Jordan
Peele. Elenco: daniel kaluuya, keke
Palmer, steven Yeun. Gênero: Terror,
suspense. Cinemark Flamboyant:
15h, 18h, 21h10. Cinemark Passeio
das Águas: 21h. kinoplex Goiânia:
20h. Cineflix aparecida: 17h50. Cineflix Butiti: 21h.

O Telefone Preto (The Black Phone,
2022, Eua). duração: 1h43min. direção: scott derrickson. Elenco: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Gênero: Terror, suspense.
kinoplex Goiânia: 20h50.
Elvis (Elvis, 2022, Eua). duração:
2h39min. direção: Baz luhrmann.
Elenco: austin Butler, Tom Hanks,
olivia deJonge. Gênero: Biografia,
musical. kinoplex Goiânia: 16h50.
Minions 2: A Origem de Gru (Minions: The rise of Gru, 2022, Eua).
duração: 1h28min. direção: kyle Balda, Brad ableson. Elenco: leandro
Hassum, steve Carell, alan arkin. Gênero: animação, ação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h15, 18h40. Cinemark Passeio das
Águas: 13h05, 15h20, 16h40, 18h50.
Cineflix aparecida: 14h30, 16h30. Cineflix Butiti: 15h50, 19h10.
Thor: Amor e Trovão (Thor: love
and Thunder, 2022, Eua). duração:
1h59min. direção: Taika Waititi. Elenco: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Gênero: aventura, ação, ficção científica. Cinemark
Flamboyant: 18h50, 21h55. Cinemark
Passeio das Águas: 21h20. kinoplex
Goiânia: 14h40. Cineflix aparecida:
18h30, 21h. Cineflix Butiti: 21h.
Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick, 2022, Eua). duração: 2h11min.
direção: Joseph kosinski. Elenco: Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Gênero: ação. Cinemark Flamboyant:
21h35. Cinemark Passeio das Águas:
21h20. kinoplex Goiânia: 15h40, 21h.
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Negócios
A consultoria é
gratuita, é feita por
meio de um
questionário
rápido, que pode
ser acessado via site

Startup de Goiânia ajuda consumidor a
escolher imóvel baseado em seu perﬁl
Fotos: Reprodução

“O foco é auxiliar o
consumidor da busca do imóvel até a
mudança”, destaca
o empreendedor
Marcos Henrique
Santos
Ana Bárbara Quêtto
Segundo pesquisa realizada pela plataforma Loft, mais
de 93% dos consumidores não
sabem o imóvel que gostariam
de comprar. A partir desse
dado, o empreendedor Marcos
Henrique Santos desenvolveu
a startup Launch For You com
o objetivo ajudar o comprador
a encontrar o melhor espaço
para seu perfil.
Marcos Henrique, que tem
mais de 12 anos de experiência no mercado imobiliário,
percebeu que diversos clientes não conheciam suas necessidades em relação ao mercado e também tinham receio
sobre qual é o melhor espaço
para estabelecer seu lar.
“Comprar imóvel é complexo, pelo valor alto, por envolver
a família inteira, além de várias
outras atividades correlatas,
que muitas pessoas descobrem
no meio do processo de compra”, afirmou Marcos Henrique
ao jornal A Redação.
Com isso, então, o empresário criou a empresa unicórnio com o propósito de
ajudar o consumidor a encontrar o “lar perfeito”. “Normalmente, a comercialização
de imóveis tem o foco no produto e não no consumidor.
Por isso, buscamos um mo-

delo diferente de serviço onde
nós pegamos o perfil dos
clientes e selecionamos algumas opções que atendem as
necessidades deles”, explica.
A consultoria é gratuita, feita por meio de um questionário
rápido, que pode ser acessado
no site da Launch. A ferramenta do mapeamento de perfil é interativa e, assim, em
menos de dois minutos, é possível conectar as necessidades
do comprador com as ofertas.
No segundo passo, o site
segue de forma mais humanizada e personalizada. Corretores de imóveis, exclusivos
da imobtech, agendam uma

reunião on-line com o cliente
para apresentar as sugestões
obtidas após o mapeamento.
Por fim, no fechamento do
negócio, o site disponibiliza
uma assessoria jurídica onde
um advogado esclarece irresoluções do contrato de compra
e venda, se o cliente desejar.
Marcos lembra ainda que, mesmo após a compra do imóvel,
a imobitech mantém um relacionamento próximo ao cliente
em suas necessidades futuras.
“O foco é auxiliar o consumidor da busca do imóvel
até a mudança. Vamos atendê-lo desde o início, valorizando cada necessidade. Não

é oferecer o imóvel que está
na prateleira, dando enfoque
só no produto. A nossa intenção é realmente trazer uma
solução personalizada e pautada na experiência, serviço
e inovação, diminuindo a insegurança e facilitando a escolha”, destaca.

Financiamento

Para Marcos, o comprador,
muitas vezes se depara com
abordagens tendenciosas e informações distorcidas. Não
tem referência de preço e não
recebe uma avaliação precisa
de quanto deverá gastar no
imóvel para deixá-lo, de fato,
pronto para se mudar.
Há, ainda, dúvidas sobre
financiamentos, dificuldades
de descobrir o custo a longo
prazo de sua compra e, além
disso, o indivíduo também
se depara com pressão por
parte de alguns profissionais
de venda.
“Não se trata apenas de se
ter ou não o dinheiro, existe
ainda todo um processo por
trás da escolha, que é uma
verdadeira caixa preta. Na
maior parte das vezes, o consumidor só percebe isso depois
que vive essa experiência. Muitas vezes, ele, inclusive, carrega
dúvida se fez a melhor escolha
mesmo depois de ter comprado”, afirma o especialista.
“Não estamos inventando

uma nova atividade. Nós estamos usando a tecnologia
para transformar os serviços
tradicionais”, conclui.

O que é uma startup?

Startup é basicamente
uma empresa que possui um
modelo de negócios escalável,
inovador e, normalmente,
usam a tecnologia para o seu
funcionamento. O significado
literal seria “empresa emergente”, sinônimo de começar
uma empresa e colocá-la em
funcionamento.
O termo, bastante popular
nos Estados Unidos, era praticamente desconhecido no
Brasil. Durante a chamada
bolha.com, ou bolha da internet, entres os anos 1996 e
2001, foi quando o conceito
começou a ser utilizado em
solo brasileiro.
Vale a pena lembrar que
nem toda nova empresa é uma
startup e que nem toda startup
permanecerá assim para sempre. Para ser considerada uma
startup, a empresa necessita
ter uma proposta que ainda
não foi testada no mercado.
Caracterizando, de uma
forma geral, esse termo especifica um comércio em fase
de desenvolvimento que possui três características básicas: um modelo de negócios
inovador, escalável e flexível.
(Especial para O Hoje)

