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Delegado acusa prefeitura por

desvio no Rio Meia Ponte

OHOJE.COM

O curso d’água do Rio Meia Ponte, fonte de abastecimento de Goiânia, foi desviado. A denúncia
chegou à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema). Cidades 9

Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura comandou as obras da mudança do curso do Rio Meia Ponte sem licenciamento da Amma, diz Dema

Mulheres arregaçam
as mangas e assumem o
protagonismo na eleição
Nas eleições deste ano, as mulheres têm reforçado que, sim, lugar de mulher é onde ela
quiser. As esposas de candidatos têm um papel
muito importante nas campanhas, mostrando
o quanto a força feminina é capaz de transformar a disputa eleitoral em 2022. A verdade é

O que o agro
precisa é se
comunicar melhor”
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Meia tarifa
nos ônibus
entra em vigor
O Bilhete Meia Tarifa é um benefício social no valor de R$ 2,15.
Inicialmente, a novidade chegará
apenas aos usuários de sete linhas alimentadoras da cidade
de Senador Canedo. Cidades 10

que de sexo frágil elas não aparentam ter nada.
Extremamente comprometidas, dedicadas e determinadas, sejam como esposas ou como candidatas, as mulheres estão aglutinando votos e
aumentando a representatividade por onde
passam liderando atos de campanha. Política 5

Opinião 3

Consultor do agro

Percentual de famílias goianas com acesso
à internet chega a 94% com uso do celular

Pela primeira vez desde 2016, houve alteração significativa no ranking de
dispositivos mais utilizados nos domicílios para acessar a internet. Em 2021,
o telefone celular continuou na liderança, com 99,5% do uso. Cidades 11

TSE veta 5 candidaturas
pela Lei da Ficha Limpa

Propostas de candidatos
vão da ficção à realidade

Política 2

Política 5

Caio Girardi

t

votos da base do presidente
entre candidatos ao Senado

a importância da seleção
e utilização correta das
cercas para fazendas

Rone Costa

a evolução da educação
bilíngue no atual cenário

O engenheiro agrônomo, empresário rural e professor
da Fundação Getúlio Vargas, Ênio Fernandes, falou
sobre as principais expectativas e receios do segmento
frente às eleições que se aproximam. Política 6

LeiA nAs CoLunAs

Xadrez: Bolsonaristas dividem

ChRistian speyeR

Essência

Política 2

Opinião 3

Candidatos ao
Senado gastam
quase R$ 10 mi
Os candidatos ao Senado de Goiás
já declararam ao TSE despesas
de R$ 9,5 milhões. Delegado Waldir lidera com R$ 2,69 milhões;
Alexandre Baldy vem em segundo com R$ 2,28 milhões. Política 2

Vila NoVa
visita Brusque
mirando sair do Z4
Adversários diretos na briga pela
permanência na Série B, equipes
se enfrentam no Estádio Augusto
Bauer, às 16h30. Esportes 7

econômica: Cicatrizes da pan-

demia exigem que Estado tenha papel mais ativo
Economia 4

Fora de casa,
Goiás encara o
Red Bull Bragantino

Jurídica: União deve pagar
honorários por serviços prestados a empresa falida
Cidades 10

Livraria: Em ‘O Poder do Recomeço’, gestor de pessoas orienta leitor a focar nos objetivos
Essência 14

As tantas emoções
de Roberto Carlos

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%

Com 60 anos de carreira e muito romantismo, Roberto Carlos marca presença na capital goiana. Essência 13

Com três desfalques, a equipe
do treinador Jair Ventura tenta
manter a sequência de invencibilidade na Série A. Esportes 8
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Bolsonaristas dividem votos
entre candidatos ao Senado
Lei mpede que condenados concorram em eleições por 8 anos

TSE veta cinco
candidaturas
em Goiás
pela Lei da
Ficha Limpa
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vetou cinco candidaturas pela Lei da Ficha Limpa em Goiás – 158 no
Brasil. Foram eles: Carlos Moro (Podemos), George
Morais (PDT), Edilson Chaves de Araújo (MDB), Robson
do Baldy (PP) e Samuel Pereira da Silva (MDB).
Pelo País, constam o deputado federal Daniel Silveira
(PTB) e o ex-governador Wilson Witzel (PMB), ambos
do Rio, além de Agnelo Queiroz (PT), do Distrito Federal.
As informações foram divulgadas pela Sagres.
Vale citar, a Lei da Ficha Limpa foi promulgada em
2010. Ela impede que condenados em processos criminais
em segunda instância concorram em eleições por 8 anos.
Também ficam impedidos de entrar na disputa aqueles
com mandato cassado e contas rejeitadas por improbidade
administrativas. O prazo de julgamento dos registros de
candidaturas e recursos terminou no último dia 12.
Além da Ficha Limpa, outros fatores motivaram o
indeferimento de candidaturas, como filiação fora do
prazo, prestação de contas irregular e mais.
Ainda em âmbito nacional, 1,8 mil candidatos tiveram
o registro indeferido pela Justiça Eleitoral. Conforme
mostrado pelo portal Metrópoles, União Brasil e MDB
lideram o ranking. Os dados foram levantados tendo
como base as informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral a respeito das candidaturas protocoladas com o objetivo de disputar as eleições de 2022
nos estados. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

Candidato à reeleição para presidente e líder
das pesquisas em Goiás, Jair Bolsonaro (PL),
oficialmente, tem o ex-senador e pretendente a
voltar ao posto, Wilder Morais (PL), como seu
candidato. Só que não é bem assim. De fato, o
bolsonarismo é forte no Estado. No entanto, os
cidadãos identificados com o presidente ainda
não associaram o conceito do “estes são meus
candidatos”. Em vídeo dirigido ao eleitor goiano,
Bolsonaro conclama o eleitor a votar nos aliados
Major Vitor Hugo (governador) e Wilder (senador), mas devido à limitação do tempo, o eleitor
bolsonarista ainda não foi tocado pela mensagem
e tende a abraçar Alexandre Baldy (PP) e João
Campos (Republicanos) como candidatos, afinal,
ambos são da base de Bolsonaro. Embora tenha
mostrado um bom crescimento na intenção de
votos, conforme registrado nas últimas pesquisas, ainda não é o suficiente para desbancar
Marconi Perillo (PSDB) da liderança. Assim, a
divisão do voto conservador, que também apoia
Delegado Waldir (UB), tende a igualar todos
em um mesmo patamar, ou seja, tirando votos
um do outro. Na
mesma equação
política, tem a
candidatura de
Vilmar Rocha
(PSD), que
também ‘canibaliza’ votos
dos candidatos caiadistasbolsonaristas.

Desaﬁos do agro

Em entrevista para o programa Face do Poder,
do canal O Hoje News, do grupo O Hoje, o engenheiro
agrônomo e professor executivo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ênio Fernandes disse que “teremos um universo desafiador em 2023, mas as
decisões do Brasil em 2021 e 2022 vão amenizar
essas turbulências”. Ênio também é comentarista
do agro e garantiu que, seja eleito Lula ou Bolsonaro,
“devem ressaltar diuturnamente os benefícios que
produzimos para o meio ambiente e o mundo”.

xadrez@ohoje.com.br

Canedo Meia Tarifa

A partir deste sábado (17), Senador
Canedo passa a ser o primeiro município
da Região Metropolitana de Goiânia a
integrar o Bilhete Meia Tarifa ao custo
de R$ 2,15 por passagem. O usuário poderá circular por até cinco quilômetros
sem fazer integrações dentro de terminais
pagando somente metade do valor da
tarifa do serviço.

Mangão é Cambão

Prefeito de Novo Gama, Carlinhos
do Mangão (PL) promoveu uma mega
carreata em apoio à reeleição do deputado estadual Wilde Cambão (PSD).
“Nem é preciso pesquisas para aferir o
tanto de votos que Novo Gama vai contribuir na vitória de Cambão”, comemorou.

Agenda Edward

Ex-reitor de Universidade Federal de
Goiás (UFG) e candidato a deputado federal, Professor Edward Madureira (PT) adotou o tradicional corpo a corpo na abordagem ao cidadão. Focado nos bairros de
Goiânia, ele faz panfletagem neste sábado
(17), a partir das 7 horas, no Bairro Feliz,
Novo Mundo e Negrão de Lima.

Damares X Flávia Arruda

A ex-ministra da Mulher e Direitos
Humanos, Damares Alves (Republicanos),
e a também ex-ministra de Jair Bolsonaro,
Flávia Arruda (PL), estão pintadas para a
guerra. Ambas disputam votos na mesma
base do governador do Distrito Federal,
Ibaneis Rocha (MDB), mas Flávia tem
uma boa dianteira em relação a Damares.

Vale caminhoneiro

Jair Bolsonaro está atento aos mimos para apoiadores históricos, caso
dos caminhoneiros, que reúnem mais
de 250 mil transportadores autônomos
de carga. O governo avisa que o prazo
para os que ainda não realizaram a
Autodeclaração do Termo de Registro
do TAC vai até dia 10 de outubro. (Especial para O Hoje)

Candidatos ao Senado já gastaram
quase R$ 10 milhões em campanha
Marcos Oliveira / Agência Senado

Eleições 2022

Maior despesa declarada até o momento
é do candidato Delegado Waldir (UB);
em seguida vem Alexandre Baldy (PP)
Francisco Costa
Os candidatos ao Senado
de Goiás já declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
despesas de aproximadamente
R$ 9,5 milhões na campanha.
As convenções que formalizaram os candidatos tiveram
prazo limite de 5 de agosto,
enquanto a campanha começou oficial mente no dia 16
daquele mês. Já a eleição deste
ano será no dia 2 de outubro.
A maior despesa declarada
até o momento é do candidato
Delegado Waldir (União Brasil): R$ 2,69 milhões. Deste
montante, os maiores investimentos foram mais de R$
1,2 milhão para produção de
programas de rádio, televisão
ou vídeo. Em relação a material gráfico (publicidade por
materiais impressos), foram
gastos cerca de R$ 874 mil.
Em seguida aparece o exministro e ex-deputado federal
Alexandre Baldy (PP), com despesas informadas em R$ 2,28
milhões. Foram cerca de R$
698 mil com produção de programas de rádio, TV ou vídeo,
além de, aproximadamente,
R$ 675 mil com publicidade

por materiais e impressos e
adesivos, entre outros.
Vale citar, tanto Baldy
quanto Waldir fazem parte
da base do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).
Outro candidato ao Senado
do grupo é Vilmar Rocha
(PSD). O presidente estadual
do PSD e ex-deputado federal
registrou, até o momento, despesas de R$ 1 milhão.
Já a candidata que menos
gastou até o momento foi Denise Carvalho (PCdoB). Do total
de R$ 30,6 mil, foram R$ 30
mil com serviços advocatícios,
R$ 500 com produção de jingles, vinhetas e slogans, e R$
152,32 com combustíveis.
Os demais registraram os seguintes valores de despesas: João
Campos (Republicanos), R$ 615,2
mil; Leonardo Rizzo (Novo), R$
219,1 mil; Manu Jacob (PSOL),
R$ 91,1 mil; Marconi Perillo
(PSDB), R$ 1,9 milhão; e Wilder
Morais (PL), R$ 603,2 mil.
Em relação ao governo, R$
11 milhões em gastos constam
entre os nove candidatos. Entre
eles, o principal foco também a
comunicação (produção de programas de rádio, televisão e vídeo, além materiais impressos).

Candidata que menos gastou foi Denise Carvalho. Do total, foram R$ 30 mil com serviços advocatícios
O governador Ronaldo Caiado foi quem prestou contas do
maior valor. Ele declarou R$
6,2 milhões em contratações,
sendo R$ 2,7 milhões em programa de rádio, TV ou vídeos.
Major Vitor Hugo vem em seguida, com R$ 3 milhões informados. No caso dele, o
maior gasto foi de R$ 700 para
doações a outros candidatos.
As despesas registradas pelos demais candidatos constam da seguinte forma: Cíntia
Dias (PSOL), R$ 166,7 mil; R$
100,2 mil; R$ 1,2 milhão; professora Helga Martins (PCB),
R$ 24,2 mil; e Wolmir Amado
(PT), R$ 422,6 mil. O professor
Reinaldo Pantaleão (UP) não
registrou nenhuma despesa.

Pesquisa

Levantamento do último dia

10 de setembro 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
(PUC-GO) 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.
Em relação ao Senado, o

Delegado Waldir vem à frente
com 18,57% das intenções de
votos. O ex-senador Wilder
Morais (PL) aparece em segundo, com 16,67%, enquanto
o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), 16,48%. Depois
deles: Alexandre Baldy (PP),
11,71%; João Campos (Republicanos), 6,1%; Leonardo Rizzo (Novo), 2,86%; Denise Carvalho (PCdoB), 2,57%; Vilmar
Rocha (PSD), 2,57%; e Manu
Jacob (PSOL), com 1,14%.
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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A evolução da educação bilíngue no

atual cenário de ensino no Brasil
Rone Costa
Em um mundo cada vez mais pluricultural e
globalizado, a educação bilíngue tem conquistado
um importante espaço no cenário educacional. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC) divulgados em 2021, o Brasil conta, atualmente, com
mais de 1,2 mil escolas bilíngues. Além disso, a Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) aponta
um aumento entre 6% e 10% no número de escolas
deste segmento nos últimos seis anos no País.
Diversos fatores foram responsáveis por este
crescimento, como a necessidade do uso de uma
língua adicional no dia a dia, os avanços tecnológicos que nos colocam em contato com pessoas
de diversos países; o mercado de trabalho cada
vez mais competitivo; a preocupação das instituições de ensino em formar alunos preparados para
o mercado e para a vida; a cobrança de pais, mais
exigentes por uma educação em duas línguas e
de qualidade; e, ainda, a concorrência entre as
escolas que oferecem programas bilíngues.
No entanto, nos últimos dois anos, a pandemia
de Covid-19 impactou fortemente diferentes setores, em especial a área educacional e, consequentemente, a educação bilíngue. Com o distanciamento social, as instituições precisaram adaptar-se à uma nova realidade, em que a tecnologia
ganhou um papel fundamental e indispensável,
tanto para os alunos quanto para as escolas e docentes. A utilização de recursos tecnológicos possibilitou a realização das aulas remotas, tornando-as mais interativas e dinâmicas.
O fato é que o uso da tecnologia auxilia todo o
ecossistema educacional e uma das maneiras mais
efetivas para promover o engajamento e a aquisição
da língua com naturalidade é a utilização de recursos
multimídia, que possibilitam um fácil acesso à linguagem autêntica do nativo da língua, variedade
de gêneros, estilos e situações diversas, tornando o
processo mais fluido para os alunos. Neste contexto,
as escolas tradicionais tiveram que investir em plataformas para transmissão das aulas, bem como
em equipamentos para o ensino no modelo híbrido.
Enquanto os programas bilíngues precisaram aprimorar suas plataformas digitais ou desenvolvê-las
para quem ainda não as utilizava.
Com este rápido desenvolvimento tecnológico,
surgiram incontáveis soluções para auxiliar o

ensino online, mas nem todos sabiam utilizá-las
da melhor forma, inclusive o corpo docente. Neste
sentido, a formação dos educadores tornou-se prioritária a fim de aprimorar o uso e a familiaridade
com as ferramentas digitais, transformando a maneira com que os docentes ministram suas aulas.
Outro fator que influencia diretamente a educação bilíngue é a interação entre os alunos, bem
como entre aluno-professor. Este é um processo
feito de vivências, de práticas, de exposição à língua
e de encorajamento para o uso do idioma. Desta
forma, o professor precisou capacitar-se para trazer
o dinamismo necessário para a tela do computador,
já que não tinha mais o contato presencial com os
alunos e com a tarefa adicional de motivá-los.
Embora o Brasil tenha avançado e conquistado
um importante espaço no desenvolvimento de soluções bilíngues, é preciso ampliar os olhares e investir
em algo ainda maior: a formação de bilíngues.
É importante ressaltar que, mais do que ensinar
um idioma adicional aos alunos, a educação bilíngue consiste em educar em duas línguas, com
dois idiomas de instrução transitando na base
curricular, desenvolvendo, assim, um sujeito integral - independente da língua de instrução -,
com habilidades e competências e trabalhando
as funções executivas e cognitivas.
Assim, a educação bilíngue, mais do que nunca, torna-se intrínseca às principais necessidades
demandadas para o desenvolvimento profissional
e pessoal. Seguindo essa tendência, as escolas
têm se mostrado mais preparadas tecnologicamente e os professores cada vez mais aptos digitalmente. E este é o caminho.
Ao passo que a língua é vista como um meio
de instrução dentro de uma educação global e
significativa para o aluno, mais do que ensinar
um idioma adicional,
é preciso dedicar-se à
formação de bilíngues,
com metodologias que
desenvolvam integralmente o aprendizado
do aluno para que ele
não aprenda apenas
“outra língua”, mas
Rone Costa é gerente de
que absorva e comdesenvolvimento e relapreenda tudo também
cionamento de programa
de educação bilíngue
“em outra língua”.

OPiniãO

Com destaque pela constante ascensão nos últimos anos e o valor gerado para a economia do
País, o agronegócio brasileiro apresentou um superávit de US$ 43,7 bilhões no primeiro trimestre
deste ano, segundo dados do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada). Nesse contexto,
cada detalhe da rotina do profissional do agronegócio pode colaborar diretamente para o desenvolvimento do setor, e isto inclui a qualidade dos
equipamentos utilizados em seu dia a dia, como
os maquinários, e, até mesmo, os materiais estruturais, como as cercas para fazendas.
No caso das fazendas de criação de animais,
um dos itens imprescindíveis são as cercas, que
devem ser analisadas criteriosamente antes da
instalação, garantindo que cumpram seu papel
e evite prejuízo às fazendas, uma vez que, quando
o assunto são cercas, tratam-se de produtos com
enfoque total em segurança, por isso, são considerados grandes investimentos por parte dos
profissionais da área.
Nesse sentido, ao investir em uma cerca, o primeiro passo é identificar sua finalidade e as características do local onde será realizado o cercamento. Estas informações contribuem para a definição do material ideal a ser utilizado. Por exemplo, caso se trate de uma cerca de divisa de propriedade, divisão de pasto ou cerca de divisa com
uma estrada, via ou rua, ela deve ser regulamentada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).
O arame farpado, por exemplo, é geralmente
utilizado em regiões de relevo montanhoso e
com desníveis acentuados dentro de uma propriedade, uma vez que ele acompanha tais desníveis. Já os arames lisos, normalmente são utilizados em extensões maiores de terra com
relevo mais plano, enquanto os arames para
cercas elétricas são uma ótima opção de custobenefício para divisões de áreas de pastagem.
Ademais, é fundamental ter conhecimento
sobre o clima da região. Em ambientes mais
agressivos, como litoral, regiões com chuvas ácidas ou alagadiças, faz-se necessário o uso de
arames com camada pesada de zinco, que oferece

Presidente
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

uma proteção superior contra corrosão. Além
da camada de zinco, existem outras diferenças
entre os arames que devem ser levadas em consideração: o diâmetro, a classificação de resistência à tração e tipo de torção.
Outro fator a ser observado para a escolha
da cerca ideal para a fazenda é o tipo de animal
que será inserido no local: se é de médio ou
grande porte, se é uma raça agressiva ou mansa,
para que tudo saia conforme o planejado. Para
raças mansas, não é necessário a utilização de
muitos fios de arame. É possível utilizar apenas
o arame farpado de 250 kg. Entretanto, se for
uma raça arisca, como a Zebu, o mais indicado é
a cerca de arame liso com, pelo menos, cinco
fios, já que este material oferece mais resistência
comparado a uma cerca menor.
De um modo geral, o cercamento ideal para
a fazenda é, acima de tudo, o que apresente alta
qualidade, que seja resistente e fabricado de
acordo com as normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), que estabelecem
os requisitos para a encomenda, fabricação e
fornecimento do arame, a partir das respectivas
classes e categorias de zincagem.
Atualmente, o mercado conta com diferentes
fornecedores que oferecem o arame fora da norma
técnica regulatória, o que pode ocasionar grandes
prejuízos aos produtores, já que os materiais sem
a galvanização exigida são mais fracos. Isto pode
causar um desgaste precoce, com manutenção
indesejada e substituição antecipada, gerando
custos inesperados para os fazendeiros.
Além disso, o arame também pode arrebentar,
provocando acidentes que podem machucar os
animais ou até mesmo
pessoas. Dessa forma,
é preciso estar certo da
qualidade do arame e,
no momento da compra, observar na embalagem se consta o número da norma NBR
do produto para ter a
Christian Speyer é gerente
certeza de que o matede marketing de metalúrgica
que atua na agropecuária,
rial está dentro dos paconstrução civil e indústria
drões exigidos.

R$ 2,50
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Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do desemprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial. A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em
ascendência tem forte impacto na camada mais
pobre da sociedade, ao corroer o poder de
compra de quem pouco ou nada tem. Inflação
em alta e desemprego é uma combinação perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela epidemia
do novo coronavírus. A imunização em massa
da população é medida que se impõe com a
maior celeridade possível. Retirar o país desse
quadro de adversidades não é atribuição exclusiva do governo federal. A tarefa exige igual esforço do Legislativo. Cabe ao Congresso apressar
a aprovação de reformas estruturais, como a
tributária e a administrativa, a fim de facilitar o
reencontro do país com a via do desenvolvimento,
indispensável para mitigar os danos causados
pelo desemprego e pela crise epidemiológica.
Gabriela Gomes
Trindade

CONTA PONTO

{

Esse é o momento de
transição da chegada
da primavera.
Ocorrem essas
condições. Podemos
até ter picos de
temperaturas

elevadas. Até o ﬁnal do
mês ainda vão ocorrer
algumas chuvas”
Elizabeth Alves, chefe do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet),
ao dizer na sexta-feira (16) que uma
nova frente fria se aproxima da Região Centro-Oeste, desta vez com
mais nuvens, além de se mostrar
mais consistente. A chefe do Inmet
comentou as primeiras chuvas que
caíram nesta semana em Goiás, justamente quando os termômetros
marcaram 40 graus em algumas cidades e a umidade relativa do ar se
aproximou de 10%.

A importância da seleção e utilização
correta das cercas para fazendas
Christian Speyer
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Um escândalo sexual na igreja pentecostal
Deus é amor (ipDa) envolvendo uma das estrelas da congregação, a missionária e cantora Léia Miranda, terminou com a polícia
Militar dentro de um dos templos na noite
desta quinta-feira (16), em são paulo. Filha do
missionário e fundador da igreja, David Miranda, que morreu aos 79 anos em 2015, Léia
teve um áudio vazado em que deixa claro um
caso com um pastor casado da igreja. “Falta
de Deus no coração”, comentou o leitor.
Olavo Camilo Fávaro
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Um homem teve o celular furtado após
tentar tirar uma foto com o candidato à
presidência Luiz inácio Lula da silva (pt) em
Montes Claros (MG) na noite desta quintafeira (15). o registro foi feito por meio de
um vídeo divulgado nas redes sociais. “parece até meme”, disse o leitor.
Jeferson Fernandes (@jheferson_fernandes)

N

@jornalohoje
o youtube, maior canal de vídeos do
mundo, começou a testar uma maior
quantidade de anúncios em sua plataforma. antes o que já parecia insuportável
para muitos usuários ver dois anúncios
antes da reprodução dos vídeos, agora poderão ter que assistir cinco na versão gratuita. no princípio, não havia anúncios no
youtube, depois passaram a ser um. “está
cada vez mais impossível usar o youtube
sem uma conta premium”, afirmou o leitor.
Uai Goiano (@uaigoiano)
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O índice de evolução da produção registrou 54,5 pontos

Atividade
industrial avança
em agosto e
expectativas
seguem otimistas
O mês de agosto registrou avanço na atividade industrial, com crescimento na produção e no emprego
pelo quarto mês consecutivo e a terceira alta mensal
na utilização da capacidade instalada. Os resultados
da Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), também indicam aceleração
no ritmo de crescimento do setor em relação a julho.
“Nesse cenário, as expectativas seguem otimistas em
setembro de 2022, sendo esperada elevação da demanda,
da quantidade exportada, do número de empregados e
das comprar de matérias-primas para os próximos meses.
A intenção de investir avançou pelo segundo mês consecutivo, alcançando o maior valor para um mês de setembro
desde o início da série”, disse a entidade, em nota.
O índice de evolução da produção registrou 54,5
pontos em agosto, resultado acima da linha divisória
dos 50 pontos, o que significa que a produção aumentou
ante o mês de julho. De acordo com a CNI, o índice
mostra alta da produção pelo quarto mês consecutivo,
com aceleração no ritmo de crescimento em agosto.
“Destaca-se que o valor médio para os meses de agosto
é de 52,7 pontos, ou seja, a produção industrial costuma
aumentar na passagem de julho para agosto de 2022.
Como o índice de agosto de 2022 está um pouco acima da
média para o mês, o resultado indica aumento do ritmo
de produção acima da média para o mês”, explica a CNI.
O emprego industrial apresentou aumento em agosto
na comparação com julho. O índice de evolução do número de empregados foi 52,2 pontos, acima da linha
divisória de 50 pontos que separa queda de alta do emprego. De acordo com a entidade, o valor médio para
os meses de agosto é de 49 pontos, inferior ao valor de
50 pontos, ou seja, habitualmente ocorre queda no emprego na passagem de julho para agosto.

Capacidade instalada e estoques

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou
2 pontos percentuais entre julho e agosto de 2022, para
73%. Segundo a CNI, além de ser o maior valor observado
em 2022, é o valor mais alto para um mês de agosto
desde 2013, quando o UCI atingiu 74%.
Já o índice de utilização da capacidade instalada
efetiva em relação ao usual registrou 47,7 pontos em
agosto, resultado que representa um aumento de 1,7
ponto em relação ao mês anterior.
O nível de estoques de produtos finais na indústria
também aumentou na passagem de julho para agosto.
O índice de evolução do nível de estoques foi de 51,6
pontos, ou seja, acima da linha divisória de 50 pontos,
que indica estabilidade do nível de estoques.
Considerando por porte, o nível de estoques aumentou
entre pequenas, médias e grandes empresas, com índices
de 50,8, 50,8 e 52,4 pontos, respectivamente. Para empresas de pequeno porte, esse é primeiro mês de agosto
a indicar expansão dos estoques desde o início da série.
Já o índice de estoque efetivo em relação ao planejado
atingiu 51,4 pontos. “Com isso, o mês de agosto registrou
o maior excesso de estoques em relação ao planejado
do ano”, destacou a entidade.

Expectativas e investimentos

De acordo com a Sondagem Industrial, todos os índices de expectativas para o mês de setembro seguem
acima de 50 pontos, ou seja, revelam otimismo do empresário do setor.
O índice de expectativa de demanda ficou em 59,3
pontos, apresentando leve queda, de 0,4 ponto, na comparação com o mês anterior. O índice de expectativa
de número de empregados ficou em 53,9 pontos, aumento de 0,2 ponto na passagem de agosto para setembro, o maior valor desde setembro de 2021.
O índice de expectativa de compras de matériasprimas registrou 56,9 pontos, recuo de 0,4 ponto ante
agosto. Já o índice de expectativa de quantidade exportada ficou em 52,8 pontos, mantendo relativa estabilidade com relação ao resultado de agosto, quando o
índice registrou 52,9 pontos.
O índice de intenção de investimento alcançou 59
pontos, maior valor entre meses de setembro desde o
início da série da CNI. O resultado representa um aumento
de 2,1 pontos na comparação com o mês anterior.
Foram ouvidas 1.781 empresas, entre os dias 1º e 12
setembro, sendo 696 de pequeno porte, 637 médias
empresas e 448 de grande porte. (ABr)

Cicatrizes da pandemia exigem
que Estado tenha papel mais ativo
As cicatrizes deixadas pela pandemia, de
acordo com a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim de Conjuntura do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV), vão exigir que o
Estado mantenha o papel mais ativo assumido
nas semanas subsequentes ao começo da
crise sanitária, até para evitar que as distorções geradas pelo surto do novo coronavírus
agravem ainda mais drasticamente as desigualdades na economia, aqui e no restante
do globo. Seus efeitos, pondera a economista,
afetaram desigualmente tanto as regiões
quanto os trabalhadores, atingindo mais fortemente aqueles de menor qualificação.
“A economia que emerge da pandemia
naturalmente é uma economia que demanda ainda uma atuação do Estado, no Brasil
e em todo o mundo, já que seus impactos
não são homogêneos, afetando mais duramente os mais vulneráveis”, comenta. Silvia
antevê a necessidade de uma reorganização
das políticas sociais, sob um novo arranjo
que permita abrir espaço no orçamento
público para aquelas políticas, sem gerar
riscos de desequilíbrios fiscais.
Neste sentido, Silvia argumenta que o
“lado B” da economia, com déficit primário,
crescimento da relação entre dívida e PIB
– aqui na previsão de Margarida Gutierrez,
professora do Instituto de Pós-Graduação
e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Coppead/UFRJ) –, inflação persistente, embora mais baixa, e juros elevados por um

período mais longo do que o esperado, será
transferido para 2023, ajudando a agravar
as condições de operação para a economia.
Redatora do boletim de conjuntura do Instituto de Economia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Margarida chama a atenção para os efeitos dessa retomada sobre o
mercado de trabalho, diante de uma redução substancial da taxa de desemprego e
elevação dos empregos formais no primeiro
semestre deste ano, na sua descrição.

Informalidade

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam queda de 14,2% para
9,3% na taxa de desocupação entre o segundo
trimestre de 2021 e igual período deste ano.
No mesmo intervalo, o total de pessoas ocupadas avançou 9,9%, elevando-se de quase
89,4 milhões para praticamente 92,3 milhões,
significando em torno de 8,9 milhões de ocupados a mais. Desse total, no entanto, pouco
mais de 5,2 milhões de ocupações vieram
da informalidade, já que o total de trabalhadores informais avançou de quase 34,1 milhões para 39,3 milhões, incluindo empregados sem carteira, conta própria e empregadores sem registro no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) e ocupados que
prestam serviços às famílias. Mais claramente,
a informalidade respondeu por quase seis
entre cada dez novas colocações geradas
pela economia naqueles 12 meses.

BALANÇO
t

2 O pacote de bondades do

governo federal, formulado
sem maiores preocupações
técnicas, com propósitos eleitoreiros mesmo, na visão de
Silvia, animaram a atividade
no segundo trimestre e alteraram os números esperados
para o terceiro trimestre e
tendem a evitar temporariamente um mergulho do PIB.
Nos cálculos de Margarida,
entre desonerações de impostos federais e estaduais, liberação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS),
ampliação do Auxílio Brasil,
subsídio ao gás de cozinha e
outros benefícios, trata-se de
um pacote próximo de R$
200,0 bilhões “no mínimo”.
2 A injeção de gastos, prossegue ela, tem sido reforçada
pelo “caixa enorme” acumulado pelos Estados desde o
ano passado, autorizando um
aumento importante nos investimentos estaduais e ainda
aumentos de salários para o
funcionalismo. Tudo somado,
conforme a economista, os
recursos vão “injetar demanda agregada na economia no
terceiro trimestre”.
2 Os dados da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), em
valores nominais, apontam
um salto de 199,4% nos investimentos liquidados pelos

Estados na comparação entre
o primeiro semestre deste ano
e igual período do ano passado, saindo de R$ 10,5 bilhões
para R$ 31,4 bilhões. Pelo
mesmo critério, a folha de
pessoal e encargos registrou
elevação de 15,3% na primeira metade do ano, somando
R$ 248,9 bilhões frente a R$
215,8 bilhões em 2021.
2 Na contramão dos estímulos fiscais, a política monetária e seus “efeitos defasados” sobre a atividade econômica tendem a reduzir o
dinamismo do PIB neste segundo semestre e ainda no
ano seguinte. “Hoje, para
captar recursos no mercado
de capitais, por meio de uma
debênture, uma empresa vai
ter que pagar o DI (taxa de
depósito interbancário), que
é a taxa Selic (os juros básicos
na economia), mais um
spread (margem acrescida
pelos bancos na concessão
de empréstimos), que reflete
o tamanho da incerteza na
economia. Os juros futuros
no caso do DI de três anos
estão atualmente em quase
14% ao ano”, argumenta
Margarida, o que tende a desestimular a produção e o
investimento.
2 Os juros mais altos, acrescenta Silvia, tem contribuído

para esfriar a demanda por
bens que dependem de crédito e ainda podem complicar
o cenário para as famílias,
complementa Gabriel Couto,
economista do Santander.
Olhando mais à frente, ele
visualiza um cenário mais
complicado em função dos
dados sobre endividamento
das famílias, “nas máximas
históricas”, assim como um
“arrefecimento do emprego”,
o que deverá se traduzir em
freio ao consumo nos próximos trimestres.
2 Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic) realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), 79,0% das famílias estavam endividadas
em agosto deste ano, percentual mais elevado desde que
o levantamento começou a
ser feito, em janeiro de 2010,
considerando as dívidas com
cheque pré-datado, cartão de
crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado,
empréstimo pessoal e as prestações do carro e da casa própria. O percentual de famílias
com dívidas em atraso superou 29,6%, diante de 25,6%
em agosto de 2021. (Especial
para O Hoje)

94% das empresas usaram
marketing digital como estratégia
O marketing digital tem ganhado cada vez mais força entre as empresas. Segundo a
Pesquisa de Maturidade do
Marketing e Vendas no Brasil,
no ano passado, cerca de 94%
das empresas escolheram o
Marketing Digital como estratégia de crescimento. O estudo
ainda revela que a produção
de conteúdo é a principal aposta das companhias em suas
ações digitais.
A CGO na PYXYS, Cíntia
Santana explica que a ten-

dência irá se consolidar cada
vez mais no mundo dos negócios. “Uma marca que se
posiciona no mercado com
criação de conteúdo, se estabelece como um farol em
meio a tanta informação disseminada nas redes sociais
e internet”, ressalta a co-fundadora da empresa.
De acordo com o iMedia
Connection, 60% dos compradores apresentam uma visão
mais positiva sobre uma empresa depois de consumir ma-

teriais produzidos por ela. “As
novas gerações têm se preocupado quanto a veracidade
das informações e também sobre benefícios que as marcas
podem oferecer para a sociedade, que vão além dos produtos”, pontua.
Entretanto, a especialista
em conteúdo digital ainda explica que é necessário pensar
nas estratégias que serão utilizadas, além disso, na qualidade do material que será oferecido. (ABr)
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Mulheres lideram campanhas
e aumentam representatividade
Jhoney Macena

Eleições 2022

Seja como esposa
ou candidata, força
feminina tem
ganhado mais
espaço e destaque
político nestas
eleições
Izadora Resende
Nestas eleições as mulheres
têm reforçado que, sim, lugar
de mulher é onde ela quiser.
As esposas de candidatos têm
um papel muito importante
nas campanhas, mostrando o
quanto a força feminina é capaz de transformar a disputa
eleitoral deste ano. A verdade
é que de sexo frágil não têm
nada. Extremamente comprometidas, dedicadas e determinadas, sejam como esposas
ou como candidatas, elas estão
aglutinando votos e aumentando a representatividade
por onde vão.
A exemplo, Gracinha Caiado, atual primeira-dama de
Goiás e mãe de quatro filhos,
parece não se cansar. Extremamente ativa na vida política
do governador e candidato à
reeleição Ronaldo Caiado
(União Brasil) desde o início
do mandato até agora, Gracinha segue no compromisso de
apoiá-lo. A primeira-dama tem
levado a campanha de reeleição de Caiado aos quatro cantos do estado, tendo liderado
carreatas como representante
do mandatário, acompanhada
de lideranças, candidatos e outras esposas que se fazem presente apoiando os maridos.
“Rodar por esse estado de
Goiás levando a nossa campanha só nos traz cada vez mais
o sentimento de que Goiás está
no caminho certo”, escreveu
nas redes sociais.

Extremamente
comprometidas,
dedicadas e
determinadas, sejam
como esposas ou
como candidatas,
elas estão
aglutinando votos e
aumentando a
representatividade
por onde vão

Dentre essas esposas, está
Luana Limírio Baldy. Mãe de
dois filhos e casada com o candidato ao senado Alexandre Baldy (Progressistas), ela coordena
a campanha em Anápolis, município base de Baldy. A cidade
é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 300 mil
eleitores. Nas redes sociais Luana afirmou que “minha história
e de minha família está ligada
à cidade e minhas raízes estão

fincadas aqui. Meu amor, Anápolis está com você, pois Goiás
merece ser muito mais”.
Além de estar sempre junto
à Gracinha Caiado nas passeatas e carreatas, Luana foi apontada como a responsável por
ter costurado a parceria entre
a candidata a deputada federal
Silvye Alves (União Brasil) e
Baldy. A jornalista e ex-apresentadora declarou apoio ao
presidente do Progressistas na
corrida ao senado. No início
da semana Luana também
apoiou a candidatura de Silvye,
tendo participado de uma visita
à feira do Garavelo junto com
a candidata, que tem se destacado nesta corrida eleitoral.
Não diferente em garra e
determinação, a ex-primeiradama de Goiás Valéria Perillo
está engajada na campanha
do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ao Senado. Valéria
também tem liderado carreatas
pelo estado representando o
marido, a fim de fortalecer a
candidatura dele.
Com agenda própria, na
última quarta-feira (14), ela
percorreu nove cidades na

região do Vale do Rio dos Bois.
Valéria visitou Indiara, Jandaia, Paraúna, São João da
Paraúna, Firminópolis, Turvânia, Palminópolis, Nazário
e Santa Bárbara de Goiás. “Só
tendo a agradecer a população
dessas cidades pelo carinho
com que nos receberam. Ouvi
histórias emocionantes e pude
sentir o carinho do nosso povo
com Marconi”, afirmou nas
redes sociais.
Já Thelma Cruz decidiu encarar o pleito nestas eleições
e disputar uma vaga à deputada estadual em Goiás. Thelma é casada com o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) e é mãe de dois filhos.
De acordo com informações
da Assessoria de Comunicação
do Republicanos, Thelma sempre quis ajudar na vida pública
de alguma forma.
“A mulher está experimentando um novo momento da
vida pública de nosso país,
onde, graças aos nossos esforços, estamos conseguindo cada
vez mais ocupar espaços que
antes eram predominantemente masculinos, e que na política

não é diferente. Mesmo com
número ainda inferior de mulheres no parlamento eu vejo
que nestas eleições podemos
ter a oportunidade de elegermos mulheres que estão comprometidas com o papel de cidadã. Vou trabalhar para garantir que todos os goianos e
goianas tenham direito a comida na mesa, escola, trabalho,
dignidade proteção e educação
terapêutica para melhorar a
saúde física e mental da nossa
população”, afirmou.
Mayara Mendanha que é
mãe de três filhos e ex-primeira
dama de Aparecida de Goiânia,
onde atuou fortemente nas
causas sociais enquanto esteve
à frente da secretaria de Assistência Social do município,
atualmente está dedicada à
campanha de governo do marido, Gustavo Mendanha (Patriota). Tendo acompanhado
Mendanha em quase todas as
agendas, Mayara, em muitos
momentos, liderou carreatas
representando Mendanha,
acompanhada do candidato a
vice-governador, Heuler Cruvinel (PSD) e lideranças.
Em uma dessas comitivas,
Mayara conclamou as mulheres a apoiarem o projeto de
Mendanha. “É assim que fazemos tudo na nossa vida, um
ao lado do outro, e nesse grande projeto não seria diferente.
Juntos enfrentamos toda e
qualquer batalha, te amo”, escreveu nas redes sociais.
Já Flávia Morais Nagato
de Araújo, esposa do governadoriável Major Vitor Hugo
(PL), com quem tem um filho,
se mantém longe dos holofotes devido à profissão. Por
ser juíza, Flávia optou por
evitar qualquer problema
para si ou para o marido por
conta da Legislação Eleitoral
e dos ofícios da magistratura.
O fato de não estar presente
na campanha não elimina o
fato de que Flávia apoia e
incentiva Vitor Hugo em seus
projetos políticos. (Especial
para O Hoje)
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Propostas de candidatos ﬁcam entre ﬁcção e realidade
A 16 dias de os eleitores
goianos escolherem um dos
oito nomes para a única cadeira disponível ao Senado,
a disputa tem sido feita pé
ante pé pelos candidatos em
busca de votos. Embora seja
o cargo em que os eleitores
costumam pestanejar a escolha quase em cima da hora,
as propostas dos candidatos
refletem muito cada trajetória.
Entre os candidatos, existem ex-deputados, ex-senadores, um ex-governador e
um ex-ministro. Cada qual
com sua experiência, ideologia política e ainda mais afinco na polarização a que se
submeteram os candidatos
basicamente a dois grupos: o
de direita e o de esquerda,
com Jair Bolsonaro (PL) e Lula
da Silva (PT), seus representantes, respectivamente.
Das pautas ideológicas, se
destacam o deputado federal
João Campos (Republicanos)
e o Delegado Waldir Soares
(União Brasil). De um lado,
Campos, um dos principais
defensores do presidente Jair
Bolsonaro, tem dito que a missão dele no Senado vai ser
atuar contra o que considera

Antonio Augusto / Ascom TSE

Jornal O HOJE selecionou as principais pautas defendidas pelos
candidatos à única vaga em disputa na Casa Alta do Congresso
um ativismo do Supremo Tribunal Federal (STF). Campos
tem dito que, por não ter processo e nunca ter sido preso,
é o único capaz de “colocar o
STF em seu lugar”.
Delegado e pastor, João
Campos ainda defende a diminuição da maioridade penal, pauta predominantemente da direita brasileira. Sem
dar detalhes, Campos repete
a mesma proposta que o elegeu deputado federal e o
transformou em um dos principais representantes da direita goiana no Congresso Nacional, sendo, inclusive, líder

da bancada evangélica.
Já o também deputado federal Delegado Waldir Soares,
recordista de votos a deputado federal nas últimas eleições com seu jeitão policialesco, aposta na segurança
pública como forma de convencer o eleitorado. Nos programas eleitorais, ele defende
colocar mais câmeras de segurança nas ruas com o intuito de blindar o cidadão.
Ex-ministro das Cidades na
gestão de Michel Temer (MDB),
Alexandre Baldy (PP) tem investido pesadamente no eleitorado de regiões que podem

definir a eleição, como o Entorno do Distrito Federal (DF).
Lá, Baldy tem propagandeado
que a saída para diminuir alguns problemas pontuais,
como segurança pública e saúde - muitas vezes num jogo de
empurra-empurra entre Goiás
e DF - é a federalização.
A ideia é apresentar um
Projeto de Lei que integra os
nove municípios que fazem
fronteira com o Distrito Federal
e criar um pacto federativo
para administrar a região. A
âncora para o projeto é a dificuldade legal de construção,
de forma integrada entre os
governos de Goiás e DF, de
uma administração que beneficie a população.
Escolhido pelo presidente
Jair Bolsonaro para caminhar ao lado de Major Vitor
Hugo, o ex-senador Wilder
Morais promete, também
para o Entorno do DF e de
Porangatu, construir universidades federais.
Também de olho na região,
Marconi Perillo (PSDB), que
permanece no pódio dos senatoriáveis na disputa, como
sinalizam as últimas pesquisas
eleitorais de intenção de voto,

quer criar zona de livre comércio, ao estilo polo de Anápolis, e levar uma universidade
federal ao Entorno do DF.
Vilmar Rocha (PSD) tem defendido o que considera a reindustrialização do País. Em um
evento, ele classificou a situação em Goiás como um processo de desindustrialização.
“Nós precisamos reindustrializar o Brasil e trabalhar em
uma política pública nesse sentido. A indústria é a que gera
os melhores empregos e que
está mais ligada às novas tecnologias. Não há país relevante
que não seja industrial, que
não tenha uma forte base industrial”, disse o nome do PSD.
Para isso, Rocha, que é um
dos que têm aproveitado cada
segundo ao lado de Caiado e
da primeira-dama Gracinha
Caiado, destaca: “Vou colocar
todo meu foco, todo meu poder de articulação para uma
educação fundamental pública de qualidade”.
A reportagem do jornal O
HOJE procurou os candidatos
Denise Carvalho (PCdoB) e
Manu Jacob (PSOL), mas não
obteve sucesso. (Yago Sales,
especial para O Hoje)
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“Quem ganhar deve ressaltar
os benefícios que produzimos”
Reprodução

Programa Face do
Poder recebeu o
empresário rural e
professor da FGV,
Ênio Fernandes. No
bate-papo, ele
destacou o
sentimento do setor
diante do cenário
político polarizado,
bem como as
expectativas
para 2023
Felipe Cardoso
O programa Face do Poder,
do grupo O HOJE, recebeu em
seu último episódio o engenheiro agrônomo, empresário
rural e professor da Fundação
Getúlio Vargas, Ênio Fernandes.
Em um bate papo sobre política
nacional e mercado externo,
o jornalista Wilson Silvestre
pôde extrair do convidado as
principais expectativas e receios do segmento frente às
eleições que se aproximam.
De acordo com o especialista,
que espera certa turbulência a
partir de 2023, o clima de instabilidade tende a ser amortizado pelas escolhas assertivas
tomadas pelo Brasil ao longo
dos anos de 2021 e 2022.
"Estamos em um mundo de
constantes transformações, só
que agora mais intensas. Acho
que lá no futuro, quando olharmos para o passado, veremos
que estamos escrevendo a história agora. Vivemos um momento onde tudo está se transformando, os negócios, a imprensa, a política, tudo. Penso
que teremos um universo desafiador em 2023, mas as decisões do Brasil em 2021 e 2022
vão amenizar essas turbulências. Porém, globalmente falando, será, sim, muito intenso”, destacou o professor.

De acordo com
Ênio Fernandes,
que espera certa
turbulência a
partir de 2023, o
clima de
instabilidade tende
a ser amortizado
pelas escolhas
assertivas tomadas
pelo Brasil ao
longo dos anos de
2021 e 2022

Ao ser questionado sobre
o cenário político brasileiro,
bem como as expectativas do
setor em um eventual governo encabeçado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), o especialista destacou que a real preocupação
está associada ao desconhecimento. “Temos que rememorar a primeira vez em que
ele ascendeu ao poder. Trouxe, na época, para o seu lado
o Henrique Meirelles que arrumou a casa e conseguiu colocar o País nos trilhos.Com
isso, tivemos resultados positivos”, rememorou.
Porém, ele destacou que
nem sempre foi assim. “Em
um segundo momento ele
[Lula] decide abrir mão do
Meirelles e coloca outros parceiros ao seu lado, o que não
foi positivo, haja vista que
Meirelles demonstrava talento. Ou seja, quando a gente
souber, de fato, quem serão
os integrantes da equipe econômica é que teremos um entendimento mais claro do que

está por vir. É isso que gera
uma grande preocupação não
só no agro, mas em todos os
setores. No caso do presidente
Jair Bolsonaro, ele já declarou
que em seu eventual segundo
governo Paulo Guedes continua. Isso nos permite uma visão mais clara”.
Sobre o cenário de demonização do agro que ao longo
dos últimos anos foi inserido
na narrativa polarizada dos
extremistas, Fernandes rebateu: “Apesar do barulho, o
mundo, na maioria das vezes,
é regido pelo bom senso. Temos
evoluído em renda per capita,
no IDH [Índice de Desenvolvimento Humano] IDH, na qualidade de vida das pessoas que
estão comendo melhor, vivendo melhor. O que o agro precisa é se comunicar melhor”,
disse. Na visão do especialista,
não existe produção de alimentos tão socioambiental sustentável como no Brasil.
“Temos reserva legal, plantio legal, Goiás é um exemplo.
Em Rio Verde, por exemplo,

existem as brigadas aéreas que
contam com aviões para apagar incêndios nos períodos
mais secos do ano. Isso virou
caso de sucesso em diversas
regiões do mundo. A ONU [Organização das Nações Unidas]
visitou o Brasil e disse que é
impossível acabar com a fome
sem uma grande participação
do nosso País”, destacou.
Diante de tantos feitos, o
que o setor carece, na visão
do professor, é de uma melhor interlocução com o Brasil e o mundo. “Quem produz
alimento é produtor rural e
devemos deixar isso bem
claro. E quem ganhar eleição, seja Lula ou Bolsonaro,
deve ressaltar diuturnamente os benefícios que produzimos para o meio ambiente
e o mundo. Ninguém faz o
que o brasileiro faz. O agro
brasileiro é motivo de orgulho. Somos case de sucesso,
o mundo é que deve vir aqui
para entender o que estamos
fazendo”, pontuou. (Especial para O Hoje)

ROSA WEBER

STF retomará julgamento do marco temporal
A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, comprometeu-se a retomar o julgamento
do chamado marco temporal
para a demarcação e a posse
de áreas reivindicadas como
tradicionais indígenas.
Em reunião com líderes de
seis etnias indígenas da Bahia,
do Maranhão, de Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais, do Rio
de Janeiro e de São Paulo, a
ministra disse que já estar estudando a melhor data para
colocar o processo em pauta,
mas garantiu que fará isso durante sua gestão. O julgamento
paralisado há um ano.
Rosa Weber tomou posse
na presidência da Suprema
Corte no último dia 12. Embora
o mandato seja de dois anos, a
ministra deve deixar o posto
em outubro de 2023, quando
completará 75 anos de idade e,
pelas regras atuais, terá que se
aposentar compulsoriamente.
Com a retomada do julgamento, o STF decidirá se as
comunidades indígenas têm
direito ao usufruto apenas das
áreas que afirmam ter perten-

Reprodução

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, comprometeu-se a retomar o julgamento da demarcação de áreas tradicionais indígenas
cido a seus antepassados e que
já ocupavam quando a Constituição Federal foi promulgada, em 5 de outubro de 1988,
ou se tal direito se estende

também a terras ocupadas
após esta data.
O julgamento do processo –
Recurso Extraordinário (RE)
1.017.365 com repercussão geral,

ou seja, cuja decisão se aplicará
a outros casos de demarcação
de terras indígenas – foi suspenso
em 15 de setembro de 2021, por
um pedido de vista do ministro

Alexandre de Moraes. Na ocasião, apenas dois ministros votaram: Edson Fachin e Nunes
Marques. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Vila NoVa Visita
Brusque mirando sair do Z4
Fernando Brito/Vila Nova FC

Segundo o técnico
Allan Aal, Tigre
aproveitou
intervalo entre
partidas para
trabalhar situações
específicas
e também
recuperar atletas
Maiara Dal Bosco
O Vila Nova entra em campo neste sábado (17) para enfrentar o Brusque, adversário
direto na briga pela permanência na Série B. Empatados
com 31 pontos, a equipe catarinense é a 17ª, enquanto o Tigre é o 18º. Para o técnico Allan
Aal, o Vila Nova pôde aproveitar o longo tempo desde a
última partida, no último dia
06, para trabalhar questões táticas, técnicas e também para
recuperar atletas.
“A gente procurou com esse
tempo um pouco maior, trabalhar algumas situações específicas, de fundamento, de
cruzamento, de finalização e
de passe, algo que, quando
você tem um tempo um pouco
mais curto, você não tem tanta
liberdade para trabalhar e também para recuperar alguns
atletas que estavam já num limite, jogando por meio de medicamentos”, afirmou Aal.
O treinador também destacou as conversas que teve
com a equipe. “Acredito que o
mais importante de todos esses
dias foram as conversas que a
gente teve. Estamos em um

Uma vitória diante do Brusque, neste sábado, pode deixar o Tigre fora da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro
momento decisivo da competição, temos aí confrontos diretos e não podemos ‘tirar o
pé do acelerador’. Temos que
manter a concentração, o nosso
entusiasmo e a nossa seriedade, porque são jogos muito difíceis”, pontuou.
Allan Aal falou ainda sobre
enfrentar o Brusque, jogando
fora de casa. “Uma equipe que
joga dentro de casa e que está
dentro da zona de rebaixamento agora. Então a mobilização de todos os profissionais
e de todos ao redor é muito
grande e, se você for para um
jogo desses no sentido de uma
retomada ao natural, você aca-

DIVISÃO DE ACESSO

ba sofrendo, pagando algo que
não podemos pagar agora. A
nossa mentalidade, mobilização e nossa força mental vai
ter que ser muito grande, como
vinha sendo em outros jogos”,
detalhou o técnico.
Segundo ele, o Vila Nova
precisa e vem tendo o entendimento de ‘jogar o jogo’. “Jogar
todos os momentos do jogo.
De repente, em um momento
do jogo tem um pouco mais
de espaço, tem um pouco mais
de condição de trabalhar a
bola, mesmo com um campo
que não facilita, mas tem momentos que você vai ter que
competir, vai ter que estar

pronto pra esse jogo mais físico,
e as variações que a gente vem
fazendo dentro da própria par-

FICHA téCniCa
Brusque x Vila Nova
Data: 17 de setembro de 2022. Horário: 16h30. Local: estádio augusto Bauer, em Brusque (sC). Árbitro: Marcelo de Lima henrique
(Ce). Assistentes: Renan aguiar da Costa (Ce) e Rener santos de
Carvalho (aC). VAR: Rodrigo nunes de sa (VaR-FiFa) (RJ)
Brusque: Belliato; pará, ianson,
Wallace e ngelo; Rodolfo potiguar, Balotelli e Luiz antônio;
Franklin Mascote, Fernandinho
e Crislan (patrick).
Técnico: Gilson Kleina

SÉRIE C

única que ainda não
sentiu o sabor de um
triunfo. Na rodada
passada, no Anníbal
Batista de Toledo, 2 a
0 para os inhumenses.
Ainda no domingo
(18), Evangélica e Anapolina tentam não se
desgrudar da parte de
cima da tabela. Quarto
e terceiro colocados,
respectivamente, os clubes buscam uma vitória
e torcem para um tropeço do Goiânia, que
ocupa a vice-liderança.
No último sábado (10),
em Anápolis, a Rubra
venceu por 2 a 1. Desta
vez, o jogo é em Guapó,
no Estádio Valdir Cândido de Queiroz.
O complemento da
rodada acontecerá apenas na quarta-feira (21),
às 15h30, quando o
Aparecida receberá o
Itumbiara, no Estádio
Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de
Goiânia. O Leão, que,
até algumas rodadas
atrás, era o lanterna,
tenta manter o bom
momento e busca outra
vitória contra o Tricolor, que entrou na zona
de rebaixamento. (Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Vila Nova: tony; alex silva, Rafael Donato, Matheus Mancini,
Willian Formiga; sousa, Jean
Martim e Wagner; Dentinho,
Daniel amorim e Kaio nunes.
Técnico: allan aal

Divulgação Aparecidense

Segundo turno
começa neste
ﬁm de semana
Passado o primeiro
turno, a Divisão de
Acesso do Campeonato
Goiano entra em seu
segundo turno e em sua
reta final. Neste sábado
(17), às 16h, Goiânia e
Jaraguá abrem, no Estádio Olímpico, a oitava
rodada da competição
estadual. O duelo acontece cinco dias após os
times terem se enfrentado no Amintas de
Freitas, em Jaraguá. Na
ocasião, o Galo Carijó
derrotou o Gavião da
Serra por 1 a 0. Se conseguir um novo triunfo,
a equipe comandada
pelo técnico Marcus
Alexandre pode assumir, provisoriamente,
a liderança, que pertence ao Inhumas.
O Pantera defenderá a ponta diante do
Cerrado, no domingo
(18). A partida coloca
frente a frente o time
que mais venceu e o
que menos venceu na
Divisão de Acesso.
Além de líder, o Inhumas é o clube com
mais vitórias na competição. Até aqui, foram cinco em sete rodadas. Em contrapartida, a equipe de Aparecida de Goiânia é a

tida acho que isso vai ser fundamental”, avaliou. (Especial
para O Hoje)

Partida, que é válida pela quinta rodada da segunda fase da competição, ocorre neste sábado (17)

Precisando vencer, Aparecidense
enfrenta o Volta Redonda
A Aparecidense recebe o
Volta Redonda neste sábado
(17), às 15h, no estádio Annibal
Batista de Toledo, em partida
válida pela 5ª rodada da Segunda fase da competição. As
equipes são respectivamente
a 4ª e a 3ª colocadas no Grupo
B, com quatro pontos cada. O
grupo é liderado pelo Mirassol,
que tem oito pontos, seguido
pelo Botafogo-SP, que tem seis.
Sobre a partida de logo
mais, o técnico Moacir Júnior
avalia que será um grande
jogo. “As duas equipes não
começaram bem a fase final
do quadrangular e, depois,
ambas equipes cresceram, e

talvez cresceram no momento
certo. Então, tudo isso é ingrediente para um grande
jogo”, destacou.
O técnico também falou sobre as mudanças na equipe adversária. “Eles fizeram algumas
mudanças em relação às duas
partidas anteriores que a gente
teve. O Volta Redonda também
investiu, como nós investimos,
na competição e tem uma equipe também experiente, da mesma forma que nós. Todos os
jogos são muito equilibrados,
e já escolhemos uma estratégia.
Esperamos que essa estratégia
seja eficiente e que a gente possa comemorar, ao término da

partida, a nossa vitória, que
vai nos dar a condição de buscar aquele sonho de todos desde
o início da competição”, afirmou Moacir Júnior.

Confronto

Nas duas ocasiões em que
as equipes estiveram frente a
frente, a Aparecidense venceu
uma das partidas e perdeu outra. No confronto de logo mais,
a arbitragem ficará por conta
de Felipe Fernandes de Lima
(MG), que será auxiliado por
Marconi Helbert Vieira (MG)
e Helen Aparecida Gonçalves
Araújo (MG). (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Com desfalques, o técnico Jair Ventura, do Goiás, terá que mexer em seu time titular para enfrentar o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

BuscaNdo uma sequência

Breno Modesto
Sem perder há cinco rodadas, o Goiás tenta dar sequência ao bom momento vivido no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (18), a equipe comandada pelo técnico
Jair Ventura, nona colocada,
com 36 pontos conquistados
até aqui, vai até Bragança
Paulista para enfrentar o Red
Bull Bragantino, que vem logo
atrás, em décimo primeiro,
com três pontos a menos.
Para encarar o Massa Bruta, Jair Ventura terá três desfalques. O lateral-direito Apodi
e os atacantes Dadá Belmonte
e Vinícius estão entregues ao
departamento médico e nem
viajaram com o restante do
elenco para Bragança Paulista.
Com as ausências, Renato Júnior deve ganhar uma oportunidade no time titular.
“Provavelmente, iríamos
repetir a equipe pela quarta
vez. Nós encontramos uma
equipe e um sistema. Então,
vamos ter que nos reinventar.

Fora de casa, Goiás encara o Red Bull Bragantino
e tenta manter sequência de invencibilidade
Mas faz parte do campeonato.
Todas as equipes vão sofrer
com isso e, com o Goiás, não
será diferente. Confio no meu
elenco, no meu grupo e vamos
escalar quem estiver melhor”,
disse Jair Ventura.

Red Bull Bragantino

Do lado paulista, a principal preocupação do técnico
Maurício Barbieri é o ata-

cante Pedro Raul. Às vésperas do duelo contra o Esmeraldino, o comandante do
Red Bull Bragantino falou a
respeito do atacante e de
suas características. No entanto, o treinador admitiu
que seus comandados não
devem pensar apenas no camisa 11 do Goiás.
“É um jogador que tem se
destacado no campeonato,

que tem um jogo aéreo muito
forte pela estatura que tem,
pelo posicionamento. É um
jogador que requer que a
gente tenha bastante atenção,
bastante foco, para não deixar que ele tenha oportunidades, porque é um jogador
que tem conseguido fazer a
diferença, marcando muitos
gols. É algo que temos que
ter atenção, temos que ter

FICHA téCniCa
Red Bull Bragantino x Goiás
Data: 18 de setembro de 2022. Horário: 11h. Local: estádio nabi abi Chedid, em Bragança paulista
(sp). Árbitro: José Mendonça da silva Junior (pR). Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Jefferson Cleiton piva da silva (pR). VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (sC)
Red Bull Bragantino: Cleiton; aderlan, Léo ortiz, natan e Luan Cândido; Raul, Lucas evangelista, eric Ramires e hyoran; artur e alerrandro.
Técnico: Maurício Barbieri

Goiás: tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e
sávio; auremir, Matheus sales e Marquinhos Gabriel; Diego, pedro Raul e Renato Júnior.
Técnico: Jair Ventura

foco, mas não pode ser o foco
exclusivo. Em casa, temos
que impor nosso jogo, jogar,
procurar impor o nosso ritmo. É isso que vamos fazer”,
disse Maurício Barbieri.

Histórico

O confronto deste domingo
(18) será o vigésimo da história entre Goiás e Red Bull
Bragantino. Com nove vitórias, quem mais triunfou até
aqui foi o Esmeraldino. O
Massa Bruta levou a melhor
em seis oportunidades. Além
disso, os clubes empataram
em outros quatro jogos.
O último encontro aconteceu no fim do mês de maio.
Pela volta da Terceira Fase
da Copa do Brasil, o Alviverde eliminou o Braga ao
vencer os paulistas por 1 a
0, no tempo normal, e por 9
a 8, nas penalidades máximas. Pelo Brasileirão, a partida do primeiro turno terminou empatada. 1 a 1 no
Estádio Hailé Pinheiro. (Especial para O Hoje)
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Prefeitura é responsável por
desvio no leito do Rio Meia Ponte
Titular da Seinfra comandou as obras da mudança do curso sem licenciamento da Amma, diz Dema
Alexandre Paes
O curso d’água do Rio Meia
Ponte, um dos afluentes do
Rio Paranaíba e uma das principais fontes de abastecimento
de Goiânia, foi desviado. A denúncia bateu na porta da Delegacia Estadual de Repressão
a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), no mês de agosto, e de lá para o delegado
Luziano Carvalho tem tomado
a frente da investigação.
Em outubro do ano passado, um outro procedimento
investigatório chegou a ser
instaurado para apurar denúncia de lançamento de entulho no mesmo rio. Desta vez
a Dema constatou que uma
atividade criminosa, o que fez
com que o leito deixasse de
ser sinuoso e se tornasse reto.
De acordo com o delegado,
as curvas feitas pelo próprio
rio são um sistema natural
que evita inundação na época
de cheia e, realiza filtramento
para o lençol freático. Portanto, o desvio representa riscos para o meio ambiente e
população ao redor.
O rio meia ponte é um dos
principais afluentes que contribuíram para o abastecimento de Goiânia. Nas imagens feitas por drone é notável ver o desvio com mais de
150 metros de extensão que
foi construído, formando uma
estrada com rochas e entulhos
em suas margens.
Luziano explica que o trabalho feito no local utilizou
maquinário pesado, como
uma retroescavadeira. “Isso
aqui é algo grande, não foi
feito por um vizinho que está
construindo uma casa, entende?”, argumenta. As investigações perduraram por mais
de 30 dias, e nesta sexta-feira
(16) o delegado encaminhou
o inquérito à justiça.
“Uma supressão de vegetação em uma área de preservação permanente (APP)
tem que ter motivos fortes.
A situação do local só pode
ser feita em algumas situa-

ções, como por exemplo
quando for de interesse público, interesse social, mas
com baixo impacto ambiental”, explica o delegado.

Sem licitação

Conforme apurado pelo
inquérito, toda a modificação
feita neste curso do rio não
possui licitação da Agência
Municipal do Meio Ambiente
(Amma), e as obras foram de
responsabilidade do Poder
Público. “A alteração foi uma
obra feita pela por um secretário da Secretaria Municipal
de Infraestrutura (Seinfra),
que considerou que a melhor
maneira de parar o assoreamento próximo a pista seria
aterrar uma parte do curso
do rio”, aponta Luziano.
O ambientalista Gerson
Neto comenta que o meio ambiente é o mais prejudicado

com tudo isso, e que ele é
passível de seguir as influências do ser humano. “O rio
não vai entender essa mudança em seu percurso, e
quando o período chuvoso
começar e o nível voltar a
subir, com certeza todo que
foi modificado será destruído,
pois a água tem uma força
imensurável e pode destruir
essa barreira construída",
analisa o especialista.
Tudo afeta também a população que mora às margens
do local, pois com o início
das chuvas a área se torna
um local com risco de assoreamento e deslizamentos de
terra. “A região perdeu toda
a cobertura vegetal Se continuar como está, os barrancos
serão derrubados e vai ocorrer assoreamento. Isso interfere em rios grandes, como o
Araguaia, porque reduz a

água dos afluentes que o abastecem”, afirma Gerson.
A Dema explica que o certo
seria um planejamento e uma
análise territorial antes de
qualquer medida ser tomada.
“É necessário modificar o que
foi mexido com muita urgência. O crime cometido está previsto nos artigos nº60 e nº64
da lei de crimes ambientais.
Toda obra necessita de projeto,
estudo e licença antes de simplesmente entrar destruindo
uma parte do meio ambiente,
principalmente uma APP”, finaliza o delegado.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que “presta todas as informações à Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema), e está à disposição
da Polícia Civil para quaisquer outros esclarecimentos
que se façam necessários.”

Nas imagens feitas
por drone é notável
o desvio com mais
de 150 metros de
extensão que foi
construído,
formando uma
estrada com rochas
e entulhos em
suas margens

Rio está em situação crítica
devido a período de estiagem
O Rio Meia Ponte é de longe um dos rios mais importantes de Goiás, afinal a sua
bacia hidrográfica é responsável por 50% da água da população goiana e banha 18
municípios no Estado. O rio
nasce na serra dos Brandões
em Itauçu, a 70 km da Capital,
e percorre 500 km até desaguar na bacia do Rio Paranaíba em Cachoeira Dourada.
Mas, a cada dia que passa o
rio goiano fica em situação
de calamidade. Apesar das
chuvas intensas entre o final
de 2021 e início de 2022 a
tendência é que o nível da
água baixe, principalmente
agora com mais de 100 dias
sem chuva.
Com mais de 120 dias sem
chuva, o Rio Meia Ponte entrou no nível crítico 2 nesta
semana. O rio é responsável
pelo abastecimento de Goiânia e da Região Metropolitana
e desde agosto o nível crítico
já era o 1. Com a nova queda,

Wagner Pereira

o setor produtivo será obrigado a reduzir a captação em
25%, conforme aponta a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (Semad).
No atual nível do rio, o volume de água é de 3.966
litros/segundo. Diante desse cenário, a Companhia de Saneamento de Goiás precisa apresentar um Plano de Raciona-

mento de uso da água. O documento é colocado em prática
se o Meia Ponte atinja o nível
crítico 4, ou seja, com vazão
de escoamento menor ou igual
a 2 mil litros/segundo.
Por meio de nota, a Saneago informa que o abastecimento em Goiânia permanece regular, mesmo com
o nível crítico. “A Compa-

nhia tranquiliza a população
e esclarece que continua autorizada a captar a mesma
quantidade de água para o
abastecimento
público
(2.000 1/s). O Nível Crítico 2
determina a redução na vazão captada apenas para os
demais usuários do manancial, em 25%”, explica. (Especial para O Hoje)

Com mais de 120
dias sem chuva, o
Rio Meia Ponte
entrou no nível
crítico 2 nesta
semana
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União deve pagar honorários por
serviços prestados a empresa falida
O bilhete vai custar R$ 2,15 e terá início em Senador Canedo

Meia tarifa no
transporte público
começa a valer a
partir deste sábado
Sabrina Vilela
O Bilhete Meia Tarifa é um benefício social no valor
de R$ 2,15 - metade do valor cobrado atualmente. Inicialmente a novidade chegará apenas aos usuários de
sete linhas alimentadoras - responsáveis por ligar
bairros periféricos aos principais corredores de ônibus
- de Senador Canedo. Em Goiânia e região será implantado por meio da digitalização do serviço.
Presidente da CMTC, Tarcísio Abreu destaca que a
ideia é ampliar a medida em cidades do entorno de
Goiânia como Goianira, Trindade, Nerópolis e Aparecida
de Goiânia. Com a nova medida, o terminal de Senador
Canedo não terá mais linhas de bloqueio e nem catracas
para ter acesso a ele. Ou seja, as validações para quem
for acessar o segundo trecho da viagem passam a ser
feitas dentro dos ônibus e os embarques serão pela
porta da frente. Os locais de embarques e desembarques
no terminal permanecem os mesmos.
“Para ter acesso a outras linhas e a outros serviços
do sistema de transporte a integração deve ser feita
dentro do ônibus. Os terminais agora não terão mais
nenhuma linha de bloqueio e nem catraca. O usuário
entra no terminal e quando ele escolher a linha e o
ônibus que ele quiser ir ele fará essa validação e integração dentro do ônibus.”

Mudanças no embarque e no Bilhete Único

Apesar da alteração no modelo de terminais, o presidente não acredita que com a chegada da Meia Tarifa a
outros municípios faça com que acabe os terminais, mas
que eles passem por uma transformação, um novo
modelo. “Isso beneficia o usuário porque dá um espaço
livre e diferente do acesso. Também teremos mais informações do usuário, quais as origens e destinos utilizados
por eles. Isso irá melhorar ainda mais a nossa operação.”
Já para sair de Senador Canedo para outra cidade, o
passageiro deve pegar uma das linhas e se direcionar
até o terminal, procurar o ônibus que precisa e entrar
pela porta dianteira para validar o cartão que ele tem e
assim pagar R$2,15 e fazer o complemento da tarifa.
“O Bilhete Meia Tarifa tem a mesma característica
do Bilhete Único. O usuário de Senador Canedo poderá
sair de casa e ir ao supermercado dentro da cidade,
fazer as compras e voltar sem cobrar novamente porque
a validade é de 2h30”, exemplifica. Por isso não haverá
mudança de cartão, nem de layout.
Este modelo de atendimento traz uma mudança de
cultura, de uso do terminal, já implantado em várias cidades do país como São Paulo e sua região metropolitana.
Com o novo embarque a ser feito pela porta da frente
dos veículos, é importante que as pessoas respeitem a
ordem de chegada, a formação da fila para o embarque
e que também tenham em mãos seu Bilhete Único.

Relembre as mudanças

A passagem de ônibus permanece no valor de R$4,30
desde 2019. Desde então outras alterações dentro do
transporte aconteceram. Em 2020 os usuários do transporte público, além do uso do Cartão Fácil, passaram a
ter o sistema de bilhetagem que permitia a população
pagar a viagem com cartão de crédito e QR-Code.
Em dezembro de 2021 usuários da RMTC começaram
a ter a opção de pagar a passagem diretamente com o
cartão de crédito ou débito sem a necessidade de qualquer tipo de cadastro para ter acesso.
O Bilhete Único começou a valer em 2 de abril de
2022, com a proposta do usuário pagar somente uma
passagem e trocar de ônibus gratuitamente no intervalo
de 2h30 sem a alteração da tarifa.
Já o Passe Livre do Trabalhador também foi lançado
este ano e permite que empresas aderissem à modalidade
para oferecer aos trabalhadores com desconto médio
de 20% de desconto e a pessoa pudesse se deslocar
para o serviço sem custo. (Especial para O Hoje)

meia tarifa - Senador canedo
ORDEm
1
2
3
4
5
6
7

lINhA
327
328
329
331
335
336
337

DENOmINAçãO DA lINhA
t. Sen. Canedo / monte Azul
t. Sen. Canedo / Jd. flamboyant / Res. Prado
t. Sen. Canedo / Res. Jd. Canedo II
t. Sen. Canedo / Boa vista / monte Cristo
t. Sen. Canedo / Res. Buriti
t. Sen. Canedo / flor do Ipê - via UPA
t. Sen. Canedo / São francisco / vale das Brisas

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) manteve o pagamento
de honorários advocatícios pela União em
ação de proposta por um escritório de advocacia para cobrar serviços jurídicos prestados a uma extinta empresa pública de navegação. Ao analisar o recurso, o relator,
desembargador federal Carlos Augusto Pires
Brandão, considerou que não ficou demonstrado no caso o “inadimplemento contratual”
por parte do escritório. Segundo o magistrado,
os contratos de prestação de serviços de advocacia e assessoria jurídica prevêem obrigação, que os advogados devem prestar aos
clientes “as atividades ali descritas, desatrelada à obtenção de um resultado específi-

co”. O relator destacou em seu voto que a
jurisprudência pressupõe que a responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações, “depende
da demonstração de ato culposo ou doloso,
do nexo causal e do dano causado a seu
cliente, o que não aconteceu nos presentes
autos”. Por fim, o desembargador Carlos Augusto Brandão destacou que “não há nos
autos provas de que os requerentes/apelados
não tenham, dentro de seu conhecimento
jurídico, usado de todas as formas para
saírem vitoriosos na demanda” e que não
foi demonstrado no processo “qualquer ação
de ato culposo ou doloso ou nexo causal em
suposto dano apontado pela apelante”.

Denúncia de assédio
A Oitava Turma do
TST rejeitou o recurso
de uma companhia de
gás contra a reintegração
de um gestor dispensado
após reportar denúncia
de uma subordinada que
teria sofrido assédio sexual de um diretor. As-

sim, manteve decisão do
Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região
(SP) que, além da reintegração em função compatível com a da época,
determinou o pagamento
de indenização por danos morais e materiais.

Acessibilidade
O Projeto de Lei
2132/22 determina que
os documentos públicos
impressos e na forma
digital sejam disponibilizados em formato
acessível às pessoas com
deficiência visual, na
forma do regulamento.
Em análise na Câmara
dos Deputados, o texto
insere a medida na Lei
de Acesso à Informação e na Política Nacio-

nal de Arquivos Públicos e Privados (Lei
8.159/91). Autor da proposta, o deputado Joceval Rodrigues (Cidadania-BA) acredita que a
medida é “de extrema
importância para o
exercício dos direitos de
inclusão dos deficientes
visuais, sejam servidores públicos ou usuários
do sistema nacional de
arquivos públicos”.

CNJ lança manual
sobre direitos
da população
carcerária
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou a publicação
“Manual Pessoas Migrantes
nos Sistemas Penal e Socioeducativo”. O manual orienta a
aplicação de parâmetros e
procedimentos previstos tanto
na norma do CNJ como na jurisprudência e na legislação
brasileiras, tratados e convenções internacionais relacionados à população do sistema
prisional e do socioeducativo
firmados pelo Brasil.

STF decide que entidades públicas
podem compartilhar dados pessoais
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que órgãos e entidades da administração
pública federal podem compartilhar dados
pessoais entre si, com a observância de alguns critérios. A decisão ocorreu na sessão
plenária na análise conjunta da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI 6649) e da
Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF 695). As ações foram

ajuizadas, respectivamente, pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e pelo Partido Socialista Brasileiro, que alegavam que o Decreto 10.046/2019 da Presidência da República, que dispõe sobre a
governança desse compartilhamento de dados, geraria uma espécie de vigilância massiva e representaria controle inconstitucional do Estado, entre outras alegações.

RÁPIDAS

t

2 Terceira Turma do STJ - Os presos que já trabalhavam ou estudavam antes da
epidemia da Covid-19 e, apenas em razão dela, viram-se impedidos de continuar
com essas atividades terão direito a computar o período de restrições sanitárias
para fins de remição de pena. (Especial para O Hoje)

Campanha antirrábica em Goiânia
terá 124 postos de vacinação
Goiânia terá 124 pontos
de vacinação antirrábica nos
distritos sanitários Noroeste
e Oeste, neste sábado (17).
A campanha teve início em
3 de setembro e será encerrada no dia 24, já tendo imunizado 40.308 cães e 6.354
gatos. O atendimento ocorre
das 8h às 17h.
A capital tem uma população estimada de 210 mil
cães e gatos, e a meta é imunizar 80% deles. “Já vacinamos quase 30%, mas precisamos chegar aos 80%,
que é a margem de segurança para que os animais
e nós também fiquemos
protegidos”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.
O diretor de Vigilância
em Zoonoses, Murilo Reis,
lembra que, durante a semana, a vacina está dispo-

nível na sede dos sete Distritos, na Unidade de Vigilância em Zoonoses e no
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás
(UFG). “Portanto, quem não
consegue levar seu pet aos
postos disponibilizados nos
sábados, pode procurar esses locais durante a semana,
o que não pode é deixar seu
animal de estimação desprotegido dessa doença tão
grave”, diz.

Casos da doença

Em Goiânia, o último
caso de raiva canina foi em
2000, e de raiva humana em
1999. Neste ano, ocorreram
dois casos de raiva em gatos,
causados pela variante da
doença em morcego. Um
caso foi registrado na Chácara Recreio Samambaia,
Região Norte, e o outro no

Setor Novo Planalto, Região
Noroeste, onde também foi
registrado um caso de raiva
em morcego. Já o Distrito
Federal registrou, em junho,
o primeiro caso de raiva humana, depois de 44 anos.

Cronograma de
vacinação antirrábica

-Dia 17 – Distrito Noroeste e Distrito Oeste (124 pontos de vacinação)
-Dia 24 – Distrito Sudoeste (75 pontos de vacinação)

Índice de vacinação
nas últimas
campanhas

-2019: Não houve campanha de vacinação antirrábica por falta de fornecimento de vacina por parte do Ministério da Saúde.
(Ícaro Gonçalves, especial
para O Hoje)
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Percentual de famílias goianas
com acesso à internet cresce
Celular é o
principal
dispositivo
utilizado para
utilizar a rede,
seguido pela TV
Maria Paula Borges
O percentual de famílias
goianas com acesso à rede
mundial de computadores
saiu de 85% para 94%. Por
outro lado, a média nacional
saiu de 84% para 82%. É a
primeira vez que o ranking
de dispositivos para acessar
internet no Brasil mudou significativamente desde 2016.
Em 2021, havia 2,3 milhões
de lares goianos com conexão
à internet.
Em 2021, o celular permaneceu na liderança com 99,5%
e, em segundo lugar, pela primeira vez apareceu a televisão
com 44,4%, crescendo 12,1%
se comparado a 2019. O uso
de microcomputadores caiu
de 45,2% para 42,2%, ocupando a terceira posição, e o tablet
ocupa a quarta após recuar
de 12,1% para 9,9%. Os dados
foram divulgados na sexta-feira (16/09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e foram fornecidos pelo
Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC),
investigado no 4º Trimestre
pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD)
Contínua.
A pesquisa levou em consideração as comparações
mais recentes (entre 2019 e
2021), uma vez que o módulo
da pesquisa não foi a campo
em 2020 devido à pandemia.
Segundo Flávia Vinhaes,
analista da pesquisa, analisando a série desde 2016, observaram aumento expressivo do acesso por celular. "Vimos queda do computador
de 57,2 para 42,2% e no uso
do tablet de 17,8% para 9,9%.
Já a TV saiu de 11,7% em
2016 para 44,4%. O rendimento desses domicílios foi
maior entre os que utilizavam tablet, R$ 3 mil; ante R$
2.296 dos que utilizavam microcomputador, R$ 1.985 para
os que acessam via TV e o
menor rendimento, R$ 1.480,
é dos que acessam com telefone celular”, afirma.
O levantamento observou

O percentual de
famílias goianas
com acesso à rede
mundial de
computadores saiu
de 85% para 94%

ainda que, de 2019 a 2021, o
percentual de domicílios com
conexão à internet por banda
larga móvel também diminuiu, saindo de 81,2% para
79,2%, e o de banda larga
fixa aumentou de 78% para
83,5%, fato inédito, conforme
explica Flávia.
“Pela primeira vez na série, a banda larga fixa supera
a banda larga móvel, que teve
queda enquanto a fixa tem
um aumento mais expressivo.
O aumento do uso da banda
larga fixa pode estar relacionado à pandemia, período
em que as pessoas tiveram
de manter o isolamento, ficando em casa, o que fez com
que a banda larga móvel fosse
menos utilizada. Outro motivo pode ser a expansão do
acesso na Região Norte, onde
o percentual dos domicílios
com acesso via banda larga

domicílioS com aceSSo a Serviço de tv por aSSinatura (%)
Por situação do domicílio, segundo
as Grandes Regiões - 2019-2021

fixa teve incremento representativo, subindo de 54,7%,
em 2019, para 70,5% em
2021”, afirma.
Entre as 183,9 milhões de

pessoas com idade igual ou
superior a 10 anos, 84,7%
utilizaram a internet no período de referência da pesquisa, em 2021, percentual

maior entre estudantes. Nesse caso, 90,3% utilizam a internet, sendo 98,2% para os
da rede privada e 87% para
a rede pública de ensino.

Aumento de uso da internet cresce em todos os grupos etários
Em relação a idade, em
grupo com 25 a 29 anos tem
maior percentual de utilização com 94,5%, mas todos os
grupos etários entre 14 e 49
anos têm percentuais superiores a 90%. O grupo com
60 anos ou mais é que o me-

nos tem acesso à internet,
mas o percentual foi o que
mais aumentou (de 44,8%
para 57,5%), e de 50 a 59 anos,
o percentual também subiu
de 74,4% para 83,3%.
Desde o início da série, outro fato inédito foi observado:

mais pessoas utilizaram a internet para conversar por chamas de voz ou vídeo, representados por 95,7%, do que
para enviar ou receber mensagem de texto, voz ou imagens
por aplicativos que não sejam
o e-mail (94,9%). Aqueles que

utilizam para assistir a vídeos,
séries e filmes são 89,1% e 62%
para enviar e-mail.
Os estudantes da rede privada que utilizaram a internet
para enviar ou receber e-mail
foram 84,2%, e da rede pública o percentual foi de 55%.

Entre os da rede pública, a
principal finalidade do uso
da internet foi assistir a vídeos
(94,1%) e, entre os estudantes
da rede privada, a finalidade
foi conversar por chamadas
de voz ou vídeo (97,2%). (Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

12

n

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022

MUNDO

Ucrânia denuncia valas comuns
e tortura em área retomada
Após Zelenski
acusar a
descoberta de uma
vala comum em
Izium, polícia
ucraniana relata
ter encontrado
pelo menos dez
locais usados
para tortura em
outra cidade
reconquistada no
nordeste do país

Sinais de enterro em massa foram identificados em cidade retomada pelas forças ucranianas que foi alvo de intensos ataques de artilharia russa

O presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelenski, denunciou
a descoberta de uma vala comum na cidade de Izium, no
nordeste da Ucrânia. A área
foi retomada das tropas russashá alguns dias. Nesta sexta-feira (16) a polícia da Ucrânia divulgou a descoberta de
pelo menos dez locais usados
para tortura em território recapturado das forças russas
no nordeste do país.
À medida que as tropas
ucranianas retomam faixas
de território no nordeste, autoridades disseram temer descobrir crimes de guerra russos
em áreas recém-libertadas.

Durante uma coletiva de imprensa, o chefe de polícia da
Ucrânia, Igor Klymenko, mencionou a presença de “pelo
menos dez centros de tortura
em assentamentos” na região
de Kharkiv, informou a agência de notícias Interfax.
Dois dos locais situam-se
na cidade de “Balakliya”, no
nordeste do país. Klymenko
acrescentou que as autoridades abriram 204 processos
criminais para investigar possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças russas.
“Um sítio de sepultamento
em massa foi encontrado em
Izium, região de Kharkiv. As

ações processuais necessárias
já começaram no local”, disse
Zelenski em seu discurso noturno desta quinta-feira.
“Queremos que o mundo saiba o que realmente está acontecendo e a que a ocupação
russa levou. Bucha, Mariupol,
agora, infelizmente, Izium. A
Rússia deixa morte por toda
parte. E deve ser responsabilizada por isso.”
As forças de Moscou se retiraram de Izium e de outras
partes da região de Kharkiv
cerca de uma semana atrás
após uma contraofensiva ucraniana que obrigou milhares
de soldados russos a fugir.

Nesta quinta-feira, Serhiy
Bolvinov, investigador-chefe
da polícia da região de Kharkiv, declarou à emissora britânica Sky News que investigações forenses seriam realizadas em cada cadáver encontrado na vala comum.
Antes de começar a exumar os corpos, os investigadores examinaram o local
com detectores de metal, para
verificar se havia explosivos
escondidos. “Posso dizer que
é um dos maiores cemitérios
numa grande cidade liberada”, comentou Bolvinov: 440
corpos foram enterrados
numa área, “alguns foram ví-

timas de fogo de artilharia,
alguns de ataques aéreos”.

Sepulturas sinalizadas
com números

Repórteres das agências AP
e AFP relataram ter visto centenas de sepulturas com simples cruzes de madeira, a maioria marcada apenas com números. Numa vala maior, uma
placa indicava conter os corpos
de 17 soldados ucranianos.
O chefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, acusou
a Rússia de assassinato num
tuíte sobre o local das valas
comuns, e postou uma foto das
cruzes de madeira rústicas.

TUFÃO MERBOK

Alasca enfrenta maior tempestade em mais de 10 anos
Todos os olhos no Alasca
estarão voltados para os remanescentes do tufão Merbok
enquanto o sistema se move
sobre o sul do Mar de Bering,
antes de se tornar o que se
espera ser a tempestade mais
forte já registrada.
“Esta provavelmente será
a tempestade mais forte em

mais de uma década, com impactos que provavelmente rivalizarão com o que vimos
em 2011 do que é conhecido
como a supertempestade do
Mar de Bering”, disse o meteorologista Jonathan Chriest.
Essa tempestade no Alasca
de 2011, com rajadas de vento
de mais de 144,8 km/h, deixou

uma grande faixa de destruição. Como Merbok, o sistema
de 2011 foi uma tempestade
extratropical.

Desastre

Uma tempestade ou ciclone extratropical tem ar frio
em seu núcleo, ao contrário
de uma tempestade ou ciclo-

ne tropical que tem um núcleo quente. Ambos podem
causar danos significativos
de ventos fortes, chuvas fortes e tempestades.
A tempestade desta semana não apenas rivalizará com
o evento de 2011, mas deverá
atingir uma magnitude diferente de qualquer outra du-

rante o mês de setembro.
A pressão central da tempestade, uma métrica que
pode indicar a quantidade de
vento e tempestade que um
sistema pode produzir, deve
cair para 940 hPa, um número
normalmente encontrado em
furacões de categoria 3 e categoria 4. tempestade.

DESPEDIDA

ITÁLIA

William e Harry farão vigília
no caixão da rainha no sábado

Pelo menos 8 pessoas
morrem em enchentes

Os oito netos da falecida
rainha Elizabeth II ficarão
em vigília ao lado de seu caixão no Westminster Hall na
noite de sábado, disse uma
fonte real. O príncipe William,
o príncipe de Gales, ficará à
frente do caixão, e o príncipe
Harry, o duque de Sussex, ficará ao pé para a vigília de
15 minutos, segundo a fonte.
A pedido do rei, ambos estarão uniformizados.
Os outros netos da rainha
usarão casacos matinais e
vestido formal escuro com
enfeites, disse a fonte real.
A fonte acrescentou que o
príncipe de Gales será ladeado por Zara Tindall e Peter
Philips, que são filhos da princesa Anne.

Fortes chuvas e inundações atingiram a região
central italiana de Marche desde a madrugada
de quinta-feira (15), matando pelo menos oito
pessoas, enquanto outras
três estão desaparecidas.
As autoridades locais
disseram que não esperavam uma “bomba de
água” tão repentina, pois
cerca de 400 milímetros
de chuva caíram de duas
Irmãos William e Harry com Kate e Meghan em Windsor
O duque de Sussex será
ladeado pelas princesas Beatrice e Eugenie, filhas do príncipe Andrew, ao lado dos filhos do príncipe Edward,
Lady Louise Windsor e Vis-

conde Severn. Os netos, a convite do rei, estão muito ansiosos para prestar seus respeitos — assim como seus
pais estão fazendo na noite
anterior, disse.

EXPRESSA
O Conselho de Indultos
e Liberdade Condicional
do Texas reverteu sua decisão de conceder a George
Floyd um perdão póstumo
por uma condenação por
drogas em 2004.

a três horas, inundando
as ruas de várias cidades
nas províncias de Ancona, Pesaro e Urbino.
Imagens divulgadas
pelos bombeiros mostraram operadores navegando pelas ruas da cidade
litorânea de Sinigallia em
vigas para resgatar pessoas e evacuá-las, enquanto outros tentavam
limpar uma passagem
subterrânea de detritos.

A reviravolta ocorre quase
um ano depois que o conselho votou por unanimidade
para recomendar o perdão e
mais de dois anos depois que
Floyd foi morto por um exoficial de Minneapolis.

O conselho não citou uma
razão para sua decisão na carta, que foi enviada na quinta-feira ao defensor público
do condado de Harris que trabalha em nome dos familiares
sobreviventes de Floyd.

HUNAN

Incêndio atinge torre
de escritórios na China
Um grande incêndio
atingiu um prédio de escritórios no Centro de
Changsha, capital da província de Hunan, no Sul
da China, nesta sexta-feira
(16). Dezenas de andares
do edifício China Telecom
0728.HK, com mais de 200

metros de altura, “queimaram com grande intensidade”, enviando fumaça
espessa para o céu, disse
a emissora estatal CCTV.
O fogo foi apagado,
mas o número de vítimas
ainda não é conhecido,
informou a emissora.
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São tantas emoções
Com 60 anos de carreira e muito romantismo, Roberto Carlos marca presença na capital goiana
Lanna Oliveira
O romantismo do contar e compositor Roberto Carlos invade a capital
goiana neste sábado (17), após muitos
adiamentos. Ele apresenta os grandes
sucessos de sua carreira no Ginásio
Goiânia Arena, a partir das 20h30. Conhecido como ‘Rei’, o artista conquistou
o título por ser considerado o maior
sucesso comercial da história do Brasil.
Entre as músicas mais cantadas pelos
fãs estão ‘Detalhes’, ‘Lady Laura’, ‘Como
É Grande Meu Amor Por Você’, e muitas
outras que não ficam de fora do show
deste fim de semana.
Roberto Carlos, o primeiro grande
ídolo do rock brasileiro encarnou as
contradições entre as mudanças comportamentais e de consumo dos anos
60 e um forte conservadorismo político
e religioso. Ícone da juventude de sua
época, ele ganhou notoriedade quando
virou o rosto de programas musicais
da TV Tupi carioca cantando versões
de músicas americanas. Ao longo de
sua caminhada, registrada em longasmetragens, o artista cantou, dançou,
compôs e fez parcerias de sucesso.
Amigo e parceiro na música, Erasmo Carlos é o grande encontro de
Roberto Carlos. Juntos com Wanderléa, estrearam em 1965, na TV Record,
para todo o País, o programa ‘Jovem
Guarda’. Além da música, o programa
divulgou moda, gírias e um comportamento associado ao rock. O que
gerou uma espécie de versão brasileira da beatlemania. No mesmo ano
saiu o disco homônimo com a canção
‘Quero que vá tudo pro inferno’, um
dos maiores sucessos da sua carreira.
Mais tarde foi proscrita do seu repertório devido a sua aproximação
com o catolicismo.
A versão intérprete de Roberto todos conhecem, mas seu sucesso o
acompanha também como compositor. No auge de sua carreira, suas
composições foram gravadas por nomes da MPB como Gal Costa e Elis
Regina. Além disso, venceu o Festival
de San Remo, na Itália, com ‘Canzone
per te’, de Sergio Endrigo e Sergio
Bardotti. Foi o começo da transição
de ídolo do rock para cantor romântico, dito por muitos como uma es-

Em clima nostálgico,
músicas que
marcaram sua
trajetória e rosas se
fazem presente em
suas apresentações

pécie de ‘Frank Sinatra brasileiro’.
Viés esse, mais conhecido pelo grande
e no qual se consolidou como ‘Rei’.
Embora mantivesse uma forte
vendagem, seu espaço na música foi
se reduzindo nos anos 80 e 90, devido
à combinação de um número cada
vez menor de canções inspiradas,
em discos com temas e arranjos orquestrados cada vez mais burocráticos. O mercado da época abria espaço
para estilos como o rock nacional,
sertanejo e axé music. Também foi
um período marcado pela crescente
veia religiosa e pelas superstições e
excentricidades do cantor, mais tarde
diagnosticadas como transtorno obsessivo-compulsivo.
Entretanto, foi nessa época que
começou uma retomada do interesse
da MPB pela obra do cantor. Houve a
iniciativa dos irmãos Caetano Veloso
e Maria Bethânia que em 1993 gravaram um disco só com composições
de Roberto e Erasmo, ‘As canções que
você fez para mim’. Ainda houve a
descoberta, aqui e ali, de composições
dos anos 60 e 70 pelas novas gerações,
como no disco coletivo ‘Rei’ (1994),
no qual bandas jovens como Skank,
Chico Science & Nação Zumbi e Barão
Vermelho gravaram músicas suas.
Nesse clima nostálgico, músicas
que marcaram sua trajetória e rosas
se fazem presente em suas apresentações. É essa essência romântica que
o público goiano pode esperar de seu
show neste sábado (17) na Capital.
'Detalhes', 'Lady Laura', 'Quando Eu
Quero Falar Com Deus', 'Como é grande o Meu Amor Por Você', entre outras, são alguns dos sucessos cantados
por ele neste projeto. O artista iniciou
2022 com uma turnê pelos Estados
Unidos, dando continuidade pelo Brasil desde o mês de junho. Logo após,
Roberto Carlos segue para o México.
(Especial para O Hoje)
Serviço
Show do Roberto Carlos
Quando: Sábado (17)
Onde: Av. Fued José Sebba, S/N, Setor
Jardim Goiás – Goiânia
Horário: 20h30
Ingressos: eventim.com.br, 40200084 e Shopping Flamboyant
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A vida do zero
Em ‘O Poder do Recomeço’, gestor de pessoas
do Instituto Destiny orienta leitor a deixar de ser
controlado pelas emoções e focar nos objetivos

O cantor Piettro traz um ‘piseiro’ com uma pegada pop

Música em
conceito
Piettro lança ‘Rei da Cocada’,
com vídeo em estilo “piseiro
pop” e uma pegada fashion
Elysia Cardoso
Após o sucesso de ‘Recaída da Minha Vida’,
lançado em junho, Piettro
lança seu novo projeto
audiovisual. O cantor
traz um ‘piseiro’ com
uma pegada pop e backing vocals femininos em
‘Rei da Cocada’, lançado
dia 16 de setembro.
“A ideia para o título
dessa nova música veio à
tona quando pensei em falar de alguém que se acha
muito, ou seja, aquela pessoa que tem ‘o rei na barriga’, aí eu, junto com os
compositores Bia Marques
e Mateus Melo, tivemos a
ideia do nome ‘Rei da Cocada’”, explica o cantor.
Para o vídeo da nova
música, Piettro chamou
o diretor Tiago Nascimento, que trabalha com ele
na maioria dos seus vídeos. “O Tiago é extremamente talentoso quanto a imagem. Ele consegue deixar a gente bonito!
Nesse clipe apostamos em
um grande estúdio para
a produção, e os cenários
são todos com luzes, globos e efeitos especiais de
ótica e iluminação. Pegamos o melhor dos mundos fashion e audiovisual
para juntar num trabalho
só”, explica o artista.
Como o cantor disse,
esse novo trabalho visual
tem um apelo grande do
mundo da moda e ele explica mais em como os elementos são ser usados
para ajudar a contar a história do vídeo de ‘Rei da
Cocada’. “Nesse vídeo quis
trazer meu lado fashion
mais forte, com ternos e
blazers de paetê, muito
brilho e cores vibrantes.
A ideia é retratar o Rei da
Cocada da música, porém
com o interlocutor invertido. Como assim? Eu acuso o outro de ‘Rei da Cocada’, mas na verdade eu
que sou. As meninas dos
backing vocals também
são retratadas como as
dançarinas de programas
antigos, com muita sensualidade e brilho também, minha marca registrada”, ressalta.

Para quem não sabe,
todos os figurinos de Piettro são assinados por sua
mãe, a estilista Cenci Quevedo, e no seu novo trabalho isso é evidenciado
ainda mais e de forma
mais ousada. “A pegada
de ‘Rei da Cocada’ é mais
ousada ainda quanto aos
figurinos. Temos os looks
mais lindos de todos os
meus clipes. Uma produção em vermelho, outra
em roxo, uma dourada e
uma prata e ao final uma
toda colorida, com penas,
além disso, temos um cenário todo de chapéus
customizados, é eletrizante visualmente falando e
não poderia fazer isso
sem uma equipe maravilhosa, que conta sempre
com a minha mãe, minha
parceira de muitas histórias e que sempre me ajuda a contá-las através do
meu visual”, diz.
Antes de ‘Rei da Cocada’, em 2022, Piettro lançou outras duas músicas,
‘5 minutinhos’ e ‘Recaída
da Minha Vida’, e tem trabalhado bastante em turnê
por rádios do interior de
São Paulo. “O feedback das
rádios tem sido muito positivo. ‘5 minutinhos’ foi
tão bem aceita e ficou 6
meses circulando nas rádios. ‘Recaída da minha
vida’ estreou recentemente
e no lançamento já ganhou
a melhor de 3 em uma das
rádios. Foi reproduzida 41
vezes na região de Campinas. É uma vitória muito
gratificante e que indica
que estamos indo na direção certa”, ressalta.
Com o lançamento de
‘Rei da Cocada’, o cantor
pretende se aproximar ainda mais do seu público e
do interior do país. "É um
som que mistura o pop e
sons regionais, que é algo
que quero muito nesse momento. Pretendo não só
com ‘Rei da Cocada’, mas
com os meus próximos trabalhos, me aproximar
mais da realidade do meu
público e do interior do
Brasil com sons regionais
e ritmos bem brasileiros",
finaliza Piettro. (Especial
para O Hoje)

Para quem acha que recomeçar é perda de tempo,
o gestor de pessoas Cleiton
Pinheiro mostra em O Poder
do Recomeço que mudar a
rota e até traçar um novo
destino pode ser a escolha
acertada para quem quer
de verdade encontrar realização naquilo que faz.
Gestor de projetos e diretor do Instituto Destiny,
ele aprendeu com Tiago
Brunet uma importante lição: só é possível mudar
aquilo que se pode identificar. Autor best-seller e um
dos mais expressivos treinadores de líderes do País,
é Brunet quem prefacia o
livro e destaca o importante
trabalho de Cleiton como
“uma espécie de farol para
seus alunos e mentorados”.
E é assim, como um ‘iluminador’ de ideias e destinos, que o autor apresenta,
na obra, os passos para o
leitor abandonar uma vida
de distrações, sem resultados e muitas vezes até de
propósitos. Este processo,
ensina Cleiton, passa pelo
autoconhecimento, identificação do momento atual,
frequentar ambientes que
contribuam com o objetivo
estabelecido e deixar de
ser controlado puramente
pelas emoções.
Publicado pela Citadel Editora, ‘O Poder do
Recomeço’ reforça a premissa de que cada
pessoa cria seus próprios limites e estes só
podem ser quebrados com a mudança de mindset. Ao dar seu testemunho sobre as limitações
que ele mesmo criou até chegar onde está
hoje, Cleiton Pinheiro deixa a lição de que
recomeçar está muito mais ligado ao fato de
ser constante do que extraordinário.

Cleiton Pinheiro é especialista em Gestão
e Administração há mais de 15 anos,
atuando em liderança e gestão de
pessoas

Sobre o autor

Cleiton Pinheiro é graduado em Gestão
de Pessoas com MBA em Gestão Estratégica
de Negócios. Especialista em Gestão e
Administração há mais de 15 anos, atuando em liderança e gestão de pessoas,
ajudou centenas de líderes a terem uma
gestão mais eficiente. Treinador e palestrante internacional, já aplicou treinamentos em países da Europa e Ásia,
com destaque para formação realizada em Israel. Diretor do Instituto
Destiny, onde também atua como
mentor com foco no desenvolvimento pessoal. Cleiton é criador
do método “Escala do Crescimento”, que tem impactado e mudado
a vida de milhares de pessoas.
(Especial para O Hoje)

CELEBRIDADES
Diogo Nogueira, Jesus Luz, Eri Johnson e
Adriana Bombom prestigiam evento em Goiás
No último final de semana, o condomínio Aurora do Lago, situado no
Lago Corumbá IV, no município de Abadiânia, celebrou o sucesso de suas
vendas com o percentual de 58% das
unidades em sua primeira etapa. Em
evento voltado para convidados, compradores e prospects contaram com a

presença do cantor Diogo Nogueira e
do DJ Jesus Luz, que comandaram a
animação musical, além dos atores Eri
Johnson e Adriana Bombom. O encontro, realizado no local onde está sendo
construído o maior condomínio da região, foi marcado por muito samba,
várias delícias e encantos. (A redação)
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1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia traz realização e produtividade. Você está com muita
criatividade, mas precisa tomar
cuidado com pessoas bajuladoras
demais ou que tentam te enganar. é bem importante cuidar do
seu corpo e da sua alimentação.
o dia pede descanso também.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia traz um clareamento
das suas dúvidas, além de novos
caminhos. aproveite as oportunidades e não se perca em dúvidas. Você pode colocar em movimento as suas ideias. apenas
tome cuidado com a falta de organização e de método, que pode
fazer você atropelar pessoas.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o seu intelecto está muito poderoso no dia de hoje, mas o lado
intuitivo, não o lado racional, então
busque ouvir sua intuição e perceber se está fazendo as coisas
que tanto aconselha a torto e a
direito. seja verdadeiro consigo
mesmo. o dia pede organização.

Projeto Cidade Viva será lançado neste sábado (17) com apresentações culturais, artísticas e oficinas para incentivar a educação

Arte e cultura
será lançado neste sábado (17), às 8h, no Circo Lahetô, o projeto 'Cidade Viva
– Circuito de educação e arte
popular'. a iniciativa busca
levar educação, arte e cultura
à população de cinco regiões
periféricas de Goiânia, por
meio de ocupações culturais
itinerantes. o evento de lançamento contará com apresentações artísticas, atividades de formação para os
participantes (oficineiros, líderes comunitários etc), e
solenidade com a presença
de autoridades, representes
do setor cultural e realizadores do projeto. Quando:
sábado (17). onde: parque
da Criança, Jardim Goiás Goiânia. horário: 8h30.
Rei da música brasileira
Roberto Carlos fará show
em Goiânia no dia 17 de setembro (sexta-feira), às 20h30,
no Ginásio Goiânia arena. os
ingressos já estão disponíveis
no site ou pelo telefone 40200084, a partir de R$ 140.
exemplo vivo do sucesso
mundial da música popular
brasileira, tendo lançado seu
33º álbum amor sin Límite

com músicas inéditas em espanhol. Quando: sábado (17).
onde: avenida Fued José sebba, setor Jardim Goiás - Goiânia. horário: 20h30.
espetáculo ‘Velho oeste’
a escola do Futuro do estado de Goiás (eFG) em artes
Basileu França estreia neste
sábado (17), às 20h, o espetáculo 'Velho oeste', inspirado
no faroeste americano. a
apresentação de Danças Urbanas, também conhecida
como street Dance, é marcada por movimentos ágeis,
balanceados e experimentais,
e conta com a participação
de 60 alunos da instituição.
o número, que tem duração
de 1h20, conta a história de
um povoado do velho oeste
norte-americano rendido por
um grupo de foras da lei.
Quando: sábado (17). onde:
avenida Universitária, n°
1.750, setor Leste Universitário - Goiânia. horário: 20h.
Música e natureza
espaço voltado para esportes em meio à natureza
será inaugurado neste sábado (17), no escarpas eco parque, com show com a Banda
Venosa. que fará um show

no andar superior do flutuante do escarpas, a partir
das 12h. Quem estiver nas
embarcações, é só se aproximar para curtir. em solo, o
público poderá curtir a apresentação na praia do complexo. o ingresso será feito
mediante cadastro prévio
pelo
pelo
link
https://forms.gle/FpuhnypiyDope4cQ8. Quando: sábado
(17). onde: Lago Corumbá
iV. horário: a partir das 12h.
Cejane Verdejo e sua banda
sábado (17), Cejane Verdejo é a grande atração do
Lowbrow Lab arte & Boteco,
a partir das 22h30. no repertório, clássicos do rock e
do pop rock mundial. a casa
abre mais cedo, às 19 horas,
com visitação gratuita da
mostra oxigênio, assinada
pelo multiartista ZZZaGo. a
cantora e compositora se
apresentará acompanhada
por Léo oliveira, no baixo e
no backing vocal; Raphael
Gomes, na guitarra e no backing vocal; Brunno Félix, na
bateria; e Carlos Jr, no teclado. Quando: sábado (17).
onde: Rua 115, quadra F43a,
lote 214, nº 1684, setor sul
- Goiânia. horário: 22h30.

Clássicos da MPB
os músicos Xexéu e João
Garoto serão as atrações do
espaço gastronômico e cultural Quintal do Jajá neste
domingo (18). a partir das
13h, eles farão um show de
samba raiz, bolero, sambacanção e clássicos da MpB.
o repertório terá sucessos
de Martinho da Vila, João
nogueira, Dona ivone Lara,
entre outros. Quando: domingo (18). onde: Rua 15,
nº 538, setor Central - Goiânia. horário: 13h.
Magia e diversão
o teatro Goiânia, unidade
da secretaria de estado da
Cultura (secult Goiás), recebe, neste domingo (18), o
espetáculo aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Com abertura dos portões às 16h30 e
início do show às 17h, a apresentação promete encantar
não apenas crianças, mas
também os adultos com muita magia. os ingressos já estão à venda pelo site Guichê
Web, com valores a partir
de R$ 25. Quando: domingo
(18). onde: Rua 23, n° 252 setor Central - Goiânia. horário: 17h.

Programa de ﬁm de semana: Parque
Cultural Florata a 30 minutos do centro
A 30 minutos do centro
de Goiânia, o Parque Cultural
Florata é uma ótima opção
de lazer para curtir o fim de
semana com a família ou os
amigos. O local, que fica na
região do Vale do Capivara,
em Santo Antônio de Goiás,
a 26 km da capital, tem 70
mil metros quadrados (m²)
de extensão e une atividades
educativas em um ambiente
florestal que proporciona
aos visitantes um maior contato com a natureza.
Aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h, os visitantes poderão usufruir de
parte de uma área de cerca
de 300 mil m² de reserva legal da Mata Atlântica em
pleno cerrado. Nessa mesma
mata, se encontra a Trilha
de Jatobá, uma trilha ecológica que permite ao público
maior envolvimento com o
bioma típico do litoral.
Outra atividade do parque de destaque são as agroflorestas, áreas com uma técnica de plantio que combina
culturas agrícolas e arbóreas.
Nesse local, os visitantes podem participar dos plantios.
São quase 60 espécies, entre
nativas, frutíferas, e horta-

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o seu dia pede mais planejamento e organização das ideias.
se ficar imerso em dúvidas ou
medos, submerso nas suas próprias ideias, mas sem agir, pode
sentir que o dia não foi bom, estagnou e pode ser preciso lidar
com situações de frustração e decepção.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer situações
inesperadas, problemas e desordem. Vale a pena não se desesperar ou perder a confiança. Mantenha a sua harmonia interna e
não entre em conflito com os outros. Cuidado com tagarelice, dúvidas e a falta de compreensão.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
seu dia pode te levar ao passado em vários momentos. Mas
existe brilho pessoal e ressurgimento da sua autoestima. tome
cuidado com o excesso de imaginação ou perdas de tempo. Quanto mais conseguir manter seus
planos e suas ideias aliadas a esse
sentimentalismo e essa intuição.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode estar bem idealista
e visionário no dia de hoje: convém acreditar nas suas ideias e
agir, mas não de forma ansiosa,
porém planejando tudo com calma. o dia pode trazer um pouco
de calma e paz, então vale a
pena descansar um pouco. existem paqueras no ar, mas vale a
pena manter os pés no chão.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia pode te desafiar a
mudar os planos. Cuidado com a
teimosia e saiba ceder. Fique atento a indecisões, pois é importante
manter sempre o diálogo com
os outros, senão as relações podem ficar difíceis e conflituosas.
a família está potencializada.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia traz novidades, surpresas e algum agito. situações novas surgem, trazendo alegria e
motivação. as relações estão favorecidas, por isso saiba se motivar e colocar mais foco no amor
e nas amizades, senão pode haver cobranças. existe um potencial de expansão e de ganhos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
seu dia está bem atribulado
e caótico. ao mesmo tempo, existem boas ideias, mas é preciso
refletir com calma e não se deixar
levar pela empolgação. o desafio
será não atropelar as pessoas
com a sua energia. procure motivar, em vez de apenas mandar.
Controle a sua língua afiada.

;

Parque Cultural Florata conta com trilhas ecológicas, esculturas de arte, lago e área de Mata Atlântica
liças, além de 2.850 árvores
plantadas, neste período foram colhidos 60 toneladas
de alimentos orgânicos.
Também é disponibilizado para os visitantes um
lago, espaço piquenique,
onde os visitantes podem levar alimentos e bebidas e,
em breve, um Meliponário abrigo de abelhas sem ferrão

onde os visitantes poderão
conhecer mais da técnica
acompanhado por um profissional. O local também
permite que os visitantes levem seus pets.

Exposição a céu aberto

Além das atividades que
envolvem a natureza, o visitante também poderá usu-

fruir de diversas obras de
arte espalhadas pelo parque.
A Galeria de Arte Aberta
conta com mais de 10 peças
de diferentes artistas. ‘Folha’,
criada por Fernanda Coelho,
foi a primeira instalação
grandiosa do parque. Cheia
de significado, a escultura
está em exposição permanentemente no local.

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
seu dia está bem atribulado
e caótico. ao mesmo tempo, existem boas ideias, mas é preciso
refletir com calma e não se deixar
levar pela empolgação. o desafio
será não atropelar as pessoas
com a sua energia. procure motivar, em vez de apenas mandar.
Controle a sua língua afiada.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz inspiração e desejo
forte, mas é preciso ganhar foco.
tome cuidado com paixões! Deixe
as coisas fluírem sem ansiedades.
Use e abuse da sua criatividade
e do seu romantismo, que está
grande hoje. Você pode ter boas
ideias, que trarão sucesso.
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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.

‘Jurassic World:
Domínio’ é um ﬁlme
dirigido por Colin
Trevorrow com
Chris Pratt e
Bryce Dallas
Howard no elenco

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.
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, 21h30. Cineflix
aparecida: 15h10, 16h, 17h20,
19h30, 21h40. Cineflix Butiti:
17h15, 19h20, 20h30, 21h30.
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (predesti-

boyant: 15h35, 18h10, 20h45.
Cinemark passeio das Águas:
19h20, 21h40.
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.

nado, 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.

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.

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 Flam-

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. Ci-

nemark 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 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.
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 Bu-

tler, 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
Em compensação, o
setor de serviços
tem sido um bom
‘respiro’ para a
economia goiana

Vendas em super e hipermercados
caem pelo oitavo mês consecutivo
Fotos: Reprodução

As áreas que mais
contribuíram para
os números negativos do setor de
comércio foram os
de uso pessoal e
doméstico, tecidos, vestuário e
calçados
Ícaro Gonçalves
O volume de vendas nos
supermercados e hipermercados goianos caiu 4,3% em
julho, oitava queda mensal
consecutiva do setor. Os dados
divulgados na quarta-feira
(14) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) registram uma redução
total de 5,5% nas vendas do
comércio varejista em Goiás
na comparação com o mês de
julho do ano passado.
Além do ramo de mercados,
os setores que mais contribuíram para os números negativos na economia goiana foram
os de artigos de uso pessoal e
doméstico (-31%); tecidos, vestuário e calçados (-11,9%); e o
de móveis e eletrodomésticos
(-5,7%). Devido aos números
de julho, o comércio varejista
do Estado recuou 0,7% no acumulado de 2022, revertendo
a alta de 0,2% entre os meses
de janeiro e junho. Considerando os últimos 12 meses, o
volume de vendas no setor
varejista recuou 3,3%.

Embora números alarmantes tenham sido registrados,
outras quatro atividades apresentaram resultados positivos
em julho frente ao mesmo
mês do ano passado. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação tiveram crescimento
nas vendas de 15,2%; combustíveis e lubrificantes subiram 10,7%; livros, jornais,
revistas e papelaria cresceram
10,5%; e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos registraram alta de 5,2%.

Os números fazem parte
da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, que compila
mensalmente dados do comércio de todos os Estados brasileiros mais o Distrito Federal.

Setor de serviços

Embora o comércio do Estado tenha registrado números
amargos, o setor de serviços
tem sido um bom ‘respiro’ à
economia goiana. Na terçafeira (13), o IBGE divulgou dados da mais recente Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
também referentes a julho. O

volume de serviços no Estado
de Goiás para o mês cresceu
4,7%, a maior alta registrada
no mês entre todos os Estados,
segundo a Diretoria de Pesquisas do IBGE.
O número foi bem acima
do mês anterior, junho, quando o crescimento foi discreto,
com aumento de 0,8%. Com
isso, o setor de serviços goiano apresenta alta de 9,1% no
acumulado de janeiro a julho
e 9,4% no acumulado dos últimos 12 meses.
Com o crescimento de julho,
o setor de serviços chega ao
ponto mais alto desde março
de 2015. Essa retomada de crescimento é significativa, ligada
principalmente aos transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correios e aos
serviços prestados às famílias.
As atividades ligadas a
transportes e correios cresceram 33,8% no mês na comparação com julho de 2021.
Assim, o setor acumula variação de 24,2% no ano de
2022. Dentro desse setor, um
dos destaques foi a gestão de
portos e terminais, muito relacionado ao escoamento de
safra agrícola. O transporte
como um todo foi beneficiado
pelo escoamento de produção, carregamento de mercadorias e a retomada do

transporte de passageiros.
Já o setor de serviços prestados às famílias teve alta de
22,3% em julho, acumulando
28,5% em 2022. No mês, os
destaques desse setor foram,
no geral, hotéis e restaurantes. As viagens de férias e a
retomada do turismo auxiliaram no crescimento. O turismo também alçou bons números, com crescimento de
23,4% em relação ao mês de
julho do ano passado, sendo
a 16ª alta seguida.

Comparação com
outros Estados

Regionalmente, 17 das 27
unidades da Federação assinalaram expansão no volume
de serviços em julho de 2022,
acompanhando o avanço observado no Brasil (1,1%). Entre
os locais que apontaram taxas
positivas nesse mês, os impactos mais importantes vieram
de Goiás (4,7%), que registrou
a maior alta entre as unidades
da Federação, seguido por Pernambuco (4,0%). Também se
destacam Santa Catarina
(3,1%), São Paulo (1,3%) e Minas Gerais (1,9%). Em contrapartida, Distrito Federal (2,8%) exerceu a principal influência negativa, seguido por
Paraná (-1,2%) e Ceará (-2,5%).
(Especial para O Hoje)

