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Mortes por dengue superam 2021
com um aumento superior a 181%
Dados do boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO) na quinta-feira (1º) mostram que o número de casos confirmados
de dengue este ano foi 141,6 mil em Goiás. Já no período de 12 meses do ano de
2021 foram contabilizados 38,8 mil casos. Entre janeiro e a penúltima semana de
agosto de 2022, 107 pessoas morreram por complicações da dengue, um aumento
de 181% na comparação com o ano passado, com quatro meses a menos. Cidades 9

Preço do litro
da gasolina vai
começar a cair
mais uma vez

Pela quarta vez desde julho, o preço da gasolina será reduzido novamente. Desta vez, o percentual é de 7%, conforme anunciou a Petrobras. Os preços repassados às distribuidoras reduziram de R$
3,53 para R$ 3,28 por litro, queda de R$ 0,25 no custo. A diminuição
já pode ser considerada histórica, uma vez que chega perto do valor
de R$ 3,32 pago pelos consumidores na gasolina em 2015, aponta o
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade. Cidades 10

MP pode fazer
custo da energia
subir em até
R$ 10 bi por ano

A conta de energia do brasileiro
pode ter um salto com a extensão de dois anos no prazo para
que usinas de fontes incentivadas fiquem prontas. Medida Provisória aprovada pela Câmara
pode gerar um impacto anual
de R$ 10 bilhões. Economia 4

afonso Morais

stalking é crime! Veja como se
precaver nessas situações
Opinião 3

Érika Garcia

como apoiar mulheres no
ecossistema de startups?
Opinião 3

Conmebol

Poluição do Meia
Ponte pode afetar
oferta de água
O Rio Meia Ponte é um dos rios
mais importantes de Goiás, responsável por 50% da água da
população goiana. A cada dia, o
rio fica em situação de calamidade. Isso porque muitos resíduos
e esgoto são descartados em suas
margens e águas. Cidades 11

Avicultura bate
recorde em 2021
na produção
Há anos o País está consolidado
como o maior exportador de carne
de frango, com recorde em 2021.
Foram 4,6 milhões de toneladas,
alta de 9% comparado a 2020, de
acordo a ABPA. As exportações
brasileiras de carne de frango totalizaram 2,828 milhões de toneladas em 2022. Negócios 17

PIB avança com
um cenário ruim
para 2º semestre

atlético Goianiense derrota o são Paulo pela sul-americana

No jogo de ida da semifinal, o Rubro-Negro derrotou o Tricolor Paulista por 3 a 1, no Serra Dourada,
e largou em vantagem por uma vaga na grande decisão do torneio internacional. Esportes 8

Todos os cantos
da primavera
em Pirenópolis
Com 22 anos, o festival Canto da
Primavera segue até domingo
com grande programação. O
evento é importante ferramenta
de valorização da cultura de Goiás
e promove artistas locais. Além
dos 25 shows regionais, o evento
conta com uma atração nacional:
o cantor porto-alegrense Vitor
Kley, que tem show marcado para
ocorrer neste sábado. Essência 13

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%

As estimativas para o PIB nos
12 meses de 2022 indicam taxas de crescimento um pouco
melhores que as previsões iniciais, embora em desaceleração. Essa melhora pontual será
determinada pelo comportamento observado na primeira
metade do ano. Econômica 4
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Haverá baixa renovação
no Congresso e na Alego

Núcleo do Tribunal Superior Eleitoral deve produzir
relatórios e identificar ameaças à normalidade do pleito

Moraes cria
“serviço
secreto” do TSE
para Eleição
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, baixou uma portaria que
cria o Núcleo de Inteligência da Corte para “coletar dados
e processar informações de interesse da segurança pública
durante o período eleitoral de 2022”.
O grupo é composto de Moraes, representantes do
TSE e comandantes das polícias militares de três Estados.
Ele deve funcionar como um “serviço secreto”, coletando
informações e adotando medidas para “refrear ações
que possam ameaçar a normalidade do pleito”.
Segundo a portaria, a iniciativa se deu durante uma
reunião, em 24 de agosto, entre o TSE e o Conselho Nacional
de Comandantes Gerais das Polícias Militares (CNCG). Na
justificativa, Moraes argumentou “haver a necessidade de
ações permanentes de inteligência com a finalidade de
identificar ameaças à normalidade do pleito”.
Ainda de acordo a portaria, a produção de relatórios é
uma das atribuições do núcleo, ao lado de reuniões e
adoção de medidas relativas ao conhecimento produzido.
A medida vem na esteira de uma série de ataques à integridade do sistema eleitoral brasileiro causada, especialmente,
pela polarização das forças antagônicas de direita e esquerda,
encabeçadas, respecitavmente, pelo presidente Bolsonaro
e o ex-presidente Lula, ambos candidatos no pleito que se
aproxima. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

A expectativa de muitos candidatos de conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) e no Congresso pode ser frustrada. Especialistas e cientistas sociais são
quase unânimes em afirmar que haverá baixa
renovação nesta disputa eleitoral de 2022. Diferente de 2018, quando havia um sentimento
de mudança e o antipetismo dominava o inconsciente de massa, agora é a vez dos políticos
profissionais. Esta é a avaliação do cientista
político com doutorado e professor licenciado
da UNB, Paulo Kramer. Em entrevista ao programa Face do Poder, do canal O Hoje News,
desta quinta-feira (1º), ele falou sobre a influência das pesquisas e redes sociais que elegeram, no passado recente, os chamados outsiders. “Hoje as pessoas estão mais cautelosas
em relação às redes sociais, mas elas não perderam sua importância e vão continuar sendo
muito utilizadas, assim como as pesquisas que
refletem um retrato do momento.” Para o professor Kramer, esta eleição será dos políticos
profissionais e que os meios de comunicação
social e pesquisas tendem a favorecer quem já tem cargo eletivo. De fato,
as projeções
que apontam para
determinados “puxadores de votos” podem
não se concretizar nas urnas.

xadrez@ohoje.com.br

Wilder desenvolvimento

O candidato a senador Wilder Moraes
(PL), sendo eleito, pretende usar sua experiência como senador durante seis anos
de mandato para impulsionar a regionalização e a retomada de investimentos
nas cidades. “Vamos promover o desenvolvimento por meio de políticas públicas
para gerar empregos e renda.”

Proibido pesquisa

Em Catalão, as disputas eleitorais
sempre foram acirradas e nesta eleição
não é diferente. O candidato a deputado
estadual Jamil Calife, apoiado pelo prefeito Adib Elias (ambos Progressistas),
contratou a Contatos Pesquisas, que
aponta Jamil bem à frente do concorrente
Gustavo Sebba (PSDB). O problema é
que a pesquisa foi contestada devido à
disparidade dos números em relação a
outros institutos. A equipe jurídica de
Gustavo Sebba acionou a Justiça Eleitoral,
que proibiu a divulgação, já que outros
levantamentos dão a ele larga vantagem
eleitoral. Caso não seja cumprida a determinação judicial, a Contatos terá que
pagar R$ 50 mil de multa diária.

Urna Braille

Boa notícia de inclusão: uma urna eletrônica adaptada para pessoas com deficiência visual fica disponível a partir desta
sexta-feira (2) na Biblioteca Braille José
Álvares de Azevedo, unidade da Secretaria
de Estado da Cultura (Secult), durante 15
dias, com acesso ao eleitor que deseja se
preparar para o dia da votação.

Hildo do Candango
Vitor Hugo na estrada

O candidato ao Governo do Estado de Goiás,
Major Vitor Hugo (PL), inicia na manhã desta
sexta-feira (2) adesivaço e caminhada pelo comércio no município de Alexânia, com a presença
do prefeito da cidade, Allysson Silva Lima (Progressistas). Em seguida vai para Abadiânia, onde
também repete a mesma agenda de adesivaço e
caminhada no comércio da cidade e, no final da
tarde, encerra a agenda em Ouro Verde.

O ex-prefeito de Águas Lindas e candidato a deputado federal, Hildo do Candango (Republicanos), enfrenta uma concorrência acirrada do atual prefeito Lucas
Antonietti (Podemos), que apoia a reeleição
de José Nelto (Progressistas). “Fico feliz
em saber que Águas Lindas tornou-se uma
grande cidade e respeitada, conceito que
não existia no passado, mas em nossos
dois mandatos mudamos esta realidade.”
(Especial para O Hoje)

Suposto recuo de Vilmar seria
tentativa de fortalecer a base

Reprodução

Apesar de rumores que alimentam a
ideia de uma nova desistência do PSD,
grupo do candidato nega possibilidade
Felipe Cardoso
As conversas registradas
nos bastidores do cenário
político goiano apontam
para uma possível surpresa.
Trata-se da suposta desistência do presidente do PSD
goiano, Vilmar Rocha, que
figura como um dos candidatos da base caiadista na
corrida pelo Senado.
Segundo entusiastas dessa
ideia, a suposta desistência de
Rocha está associada a alguns
fatores importantes. A começar
pela pulverização dos candidatos da base caiadista. Isso porque, como já mostrado pela reportagem, o governador firmou
o taco e não deve mesmo apoiar
um único nome na corrida.
Com isso, o principal favorecido é seu adversário
histórico, Marconi Perillo
(PSDB), que, inclusive, figura
como favorito na corrida ao
Senado em todas as pesquisas de intenção de voto. Havendo mais de um nome
como candidato da base, os
votos acabam divididos.
A leitura de alguns players
é que Caiado, ao lavar as mãos
e não apoiar nenhum dos nomes disponíveis, abriu alas
para Marconi nadar de braça-

da rumo à Casa Alta. Ao se
abster de escolher um candidato, o governador terminou
pulverizando os votos. E o dito
“apoio mútuo” batizado de movimento ROMA passa por aí.
Apesar de ambos os lados
negarem qualquer proximidade, a possibilidade de desistência de Vilmar tem sido associada — por aqueles que
acreditam — à tentativa de
fortalecer os nomes que restaram na briga pela única cadeira pela base, ou seja, Delegado Waldir (UB) e Alexandre
Baldy (PP).
Outro ponto comentado e
digno de destaque é que Vilmar
teria queimado largada ao se
lançar na disputa. Vale lembrar, o PSD trocou por três vezes o nome do partido ao Senado. O primeiro a se aventurar na disputa foi Henrique
Meirelles, que terminou substituído por Lissauer Vieira. O
segundo, uma vez fora da disputa, deu lugar a Vilmar que,
em relação aos demais nomes,
saiu em desvantagem quando
o assunto é pedir votos pelos
quatro cantos do estado.

Mas…

A reportagem conversou
com lideranças de estreito re-

Segundo entusiastas da ideia, suposta desistência de Vilmar estaria associada a fatores importantes
lacionamento com Vilmar. Estes, porém, dizem não passar
de um boato plantado na tentativa de prejudicar o candidato. “Estão tentando sacanear
o Vilmar. Todos sabem: ele não
pode recuar. Até porque isso
prejudicaria a nominata de deputados estaduais e federais
que o partido trabalha para
eleger. Plantaram que ele vai
desistir na tentativa de fortalecer os próprios nomes da
base”, explicou, em off, um
dos consultados.
Um outro detalhe ressaltado
por uma das fontes, é que, ainda que Vilmar perca as eleições, sairá maior do que en-

trou. “Ele tem um capital significativo da campanha anterior”, argumentou. Vale lembrar: em 2014 Vilmar perdeu
a eleição, mas somou mais de
1 milhão de votos nas urnas.
Sobre o assunto, o próprio candidato negou que avalie desistir da disputa ao comentar
o assunto em entrevista à imprensa local.

Números

O levantamento mais recente, é do Goiás Pesquisas e
foi contratado pelo portal Mais
Goiás. Em relação ao Senado,
os números mostram Marconi
Perillo e delegado Waldir em-

patados, respectivamente, com
16,93% e 16,81%. Depois vem
Wilder Morais (PL) com
14,37% e Alexandre Baldy (PP)
com 12,91%. Completam a lista: João Campos (Republicanos), com 6,21%; Leonardo
Rizzo (Novo), com 5,72%; Denise Carvalho (PCdoB), 3,78%;
Vilmar Rocha (PSD), com
2,68%; Antônio Paixão (PCO),
com 1,22%; e Manu Jacob
(PSOL), com 0,97%. Brancos e
nulos foram 7,92% e 10,48%
não souberam responder. Os
registros no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) são: BR07387/2022 e GO-05238/2022.
(Especial para O Hoje)
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Stalking é crime! Veja como
se precaver nessas situações
Afonso Morais
Nos dias de hoje, em tempos de acesso fácil à
internet e de divulgação de informações importantes a todo momento, manter a privacidade e
a segurança tem sido tarefas difíceis, principalmente quando alguém passa a ser perseguido virtualmente ou na vida real.
O termo “stalking” vem do inglês e significa o
ato de perseguir alguém de forma persistente e
contumaz. E isso se dá quando uma pessoa cria
uma obsessão por outra e passa a persegui-la,
seja presencialmente, seja online, seja em um
condomínio, no trabalho ou em qualquer lugar.
E quando isso acontece, seja por qual motivo
for, através dessa obsessão o perseguidor (stalker)
passa a monitorar constantemente a vida da
pessoa, coletando todas as informações sobre
ela e cercando-a em vários espaços. Uma de
suas intenções é marcar presença na vida da
vítima, seja fisicamente ou na internet.
Sabe quando você coloca uma foto na internet
e marca onde está e com quem está naquele
momento? Um prato cheio para quem fica
atento aguardando informações de uma forma
geral. Com um simples ato assim, você informa
para quem te segue “não estou em casa no momento”, “estou com tais pessoas”, “estas são
minhas preferencias”.
Sim, é assustador como uma simples postagem
pode revelar muito sobre quem a fez. Por isso,
todo cuidado é pouco quando se trata de golpes
e crimes, que podem até começar nas redes sociais, mas que são reais e perigosos.
Diante do aumento de registro de ocorrências
e denúncias nesse sentido, entrou em vigor no
último dia 31 de março a Lei nº 14.132/21.Essa
lei muda o status da perseguição, de contravenção penal para crime, incluindo o artigo 147-A
ao Código Penal, sendo punido esse crime com
reclusão de 6 meses a 2 anos mais multa a ser
fixada pelo juiz. A pena pode aumentar caso o
delito seja cometido contra criança, adolescente
ou idoso, mulheres ou quando é executado por
duas ou mais pessoas.
Perceba ainda que em várias situações de

stalking o autor é conhecido da vítima. Pode
ser um parceiro, ex-parceiro, colega de trabalho,
mas o autor também pode ser um desconhecido,
que, por qualquer razão, desenvolveu algum
tipo de amor platônico pela vítima, como no
caso da atriz Anna Hickmann, que ganhou repercussão nacional.

OPiniãO

O que fazer se você se tornar
uma vítima de stalking?

1) Colete todas as provas. Guarde o print
de todas as mensagens, e-mail, ligações, bem
como objetos que receber e apresente posteriormente à polícia.
2) Avise seus conhecidos, é importante não
se sentir sozinha nessas situações.
3) Se notar que o agressor está te seguindo,
tente fotografar, filmar ou obter testemunhas que
possam atestar a situação e chame por ajuda.
4) Denuncie o stalking, dirija-se a uma delegacia de polícia munida das provas que possuir
e registre um boletim
de ocorrência.
5) Procure orientação de um advogado,
que poderá auxiliar com
um pedido de medidas
protetivas de urgência.
6) Bloqueie o contato
Afonso Morais é advogado
do stalker em suas reespecializado em cobrança
des sociais e o denuncie
e direito do consumidor
no próprio serviço.

Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de pessoas
desabrigadas, em situação de rua em Goiânia. Saber
que o Estado não faz sua parte e que nós, como comunidade, deveríamos fazer mais. Principalmente
no momento que vivemos hoje, é importante que o
governo pense em medidas urgentes para proporcionar moradia para essas pessoas, já que esse é um
dos principais direitos garantido na constituição.
Francisco Fernandes
Goiânia

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar o
tempo durante a pandemia: palavras cruzadas!
Desde criança, sempre gostei dessa atividade, mas
com o tempo acabei perdendo o hábito. Agora, anos
depois, readquiri o hábito e ele está sendo muito
importante para que eu possa treinar o meu vocabulário e também a minha memória de verbetes e
de gramática. É engraçado como a gente acaba perdendo algumas tradições devido à explosão digital
que vem nos assolando nesses últimos anos, mas
acho que é importante mantermos algumas.
Giovana Marçal
Goiânia

CONTA PONTO

{

Sabemos dos desafios que as mulheres atravessam no mercado de trabalho. Quando se
trata do ambiente tecnológico, os percalços
surgem desde a época escolar, quando as meninas escutam que determinadas matérias e
profissões são melhores para homens, por serem masculinas, enquanto outras, melhor ao
universo feminino. Puro preconceito: talentos
e afinidades acontecem independente do gênero, basta o estímulo.
No ecossistema de startups, ainda somos a
minoria: estamos presentes em apenas 15% das
inúmeras que existem. No que tange à liderança
e iniciativa de empreender, apenas 12,6% das
startups foram fundadas por mulheres, segundo
pesquisa da Associação Brasileira de Startups
(Abstartups), fundada para promover e representar as startups brasileiras.
Ainda segundo a pesquisa, o Centro-Oeste
e o Nordeste são as regiões que mais têm
startups iniciadas por mulheres. Contudo, em
todo o País, 26,9% delas não têm mulher alguma no quadro. Outro dado, divulgado pelo
Crunchbase e pelo Latin America Business
Stories (LaBs), também mostra a disparidade
quando o assunto é investimento: dos R$ 4,4
bilhões aportados em startups latinoamericanas em 2020, nenhum centavo foi destinado
a startups fundadas por mulheres.
Diante de tal realidade e sendo uma mulher
de 28 anos fundadora de uma startup que democratiza o acesso à energia solar, vejo-me motivada a fazer diferente no nosso meio. Por isso,
elenco algumas ações que irão colaborar com o
avanço da mulher no mercado.

Fortaleça a rede

Indicar o trabalho de outras mulheres é bom
começo. Sair do mito de competição e entrar na
mentalidade de cooperação é um grande salto
na construção da igualdade que queremos.
Coisas simples, como recomendar, elogiar e comentar nas redes sociais dão visibilidade e estimulam quem está do outro lado.
Além disso, apoiar iniciativas já existentes

Presidente

Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

é um bom caminho para fortalecer a comunidade. O próprio Google tem um programa,
o Women Techmakers, que é focado em fortalecer a rede e incentivar a participação das
mulheres na tecnologia.

Facilite o desenvolvimento
profissional das mulheres

Promover capacitação às mulheres, especialmente àquelas que não têm recursos ou
oportunidades é fundamental. Apenas por meio
da educação conseguiremos equidade no mercado de trabalho.
Há programas, como a PrograMaria e o Reprograma, que ensinam programação às mulheres, na maioria das vezes com auxílio e
bolsas, diminuindo a disparidade de gênero no
mercado de trabalho. Nesse sentido, também
há B2Mamy Aceleradora, que capacita e conecta
mães no meio de inovação e tecnologia.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o Governo de Goiás, por meio da secretaria de Educação (seduc), enviou à assembleia Legislativa (alego) um projeto para
mudar o processo de seleção democrática
de diretores das escolas públicas. a alteração, na prática, inclui a exigência de aprovação em um curso promovido pela seduc
relacionado a gestão e a troca do nome diretores escolares, que passa a ser gestores
escolares. “a ideia é boa”, comenta o leitor.
Daniel Borges

M

@ohoje
agora em tratamento com a imunoterapia enquanto aguarda um doador, a médica faz parte
de um grupo de outros 11 pacientes em Goiás
que aguardam na fila de espera por um transplante de medula. segundo a rede nacional
de Doadores de Medula Óssea (redome),
Goiás tem mais de 232 mil pessoas cadastradas como doadoras. “Deus, olha por eles. Jesus.
Maria passa na frente”, disse a leitora.
Iris Alves (@iris_alves_de_oliveira)

N

@jornalohoje
o plenário do Tribunal superior Eleitoral
(TsE) negou nesta quinta-feira (1º), por
unanimidade, o registro de candidatura
de roberto Jefferson, presidente nacional
do PTB, à Presidência da república nas
eleições de outubro. o vice da chapa,
Padre kalmon, teve o registro deferido.
agora, o PTB terá dez dias para apresentar
um candidato à presidência substituto.

Promover o empreendedorismo
feminino e promover políticas
de empoderamento feminino

A busca por um ambiente igualitário deve
estar em todos os processos da empresa, a começar pela liderança. É inspirador e efetivo ter
mulheres na gestão, dando exemplo e oportunidades. Além disso, a empresa pode priorizar
profissionais, fornecedores e prestadores de
serviços mulheres ou que são lideradas por mulheres. Também há de se ter atenção às questões
de raça, orientação sexual e origem socioeconômica mais vulnerável.
Há um entendimento, dentro do empoderamento feminino, de “enviar o elevador para baixo”,
numa analogia à mulher
que vai subindo, manda
o elevador para baixo
para que mais mulheres
possam subir. Assim
deve funcionar o empreendedorismo feminino: com consciência,
conquistas e abrindo caÉrika Garcia é diretora executiva da startup do setor
minho para mais mude energia
lheres avançarem.

R$ 2,50

O acesso à urna é aberto
para todo o público.
Oportunidade para as
pessoas que quiserem
aprender a usar, conhecer as
atualizações que foram
implementadas e esclarecer
dúvidas quanto ao
funcionamento”
Adelson Alves, coordenador da Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, sobre a eletrônica adaptada
para pessoas com deficiência visual
que fica disponível a partir de hoje
(2) na unidade que faz parte da estrutura da Secretaria de Estado da
Cultura (Secult) por um período de
15 dias. O equipamento é habilitado com dispositivo de som e dispõe de fones de ouvido para o
manuseio. Servidores da biblioteca
foram treinados pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na
quinta-feira (1º), para auxiliar os interessados em testar a urna.

Como apoiar mulheres
no ecossistema de startups?
Érika Garcia
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O que é considerado stalking?

O envio de inúmeras mensagens, e-mails, telefonemas, tentativas de invasão de contas virtuais,
reclamações imoderadas em condomínios. A maioria das vezes, o stalker se esconde através de
perfis falsos para perseguir a vítima na internet,
também ocorre em condomínios, por moradores,
colaboradores e, em muitos casos, o próprio
síndico. Essa perseguição ocorre das mais variadas
formas possíveis e, em alguns casos, acaba gerando
transtornos psicológicos na vítima. Seguir a vítima
presencialmente, rondando sua residência e trabalho, e frequentando lugares comuns à vítima.

n
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Associação aponta que não houve discussão com o setor

MP pode elevar
custo da energia
em até R$ 10
bilhões por ano
Maria Paula Borges
A conta de energia do brasileiro pode ter um salto
com a extensão de dois anos no prazo para que usinas
de fontes incentivadas (como solar e eólica) que ainda
terão direito a receber subsídios fiquem prontas e comecem a funcionar. Esses empreendimentos deveriam
operar em até 48 meses, mas uma Medida Provisória
aprovada pela Câmara dos Deputados pode gerar um
impacto anual de R$ 8 bilhões. Se considerar os impostos
referentes à medida, a cifra chega aos R$ 10 bilhões.
O cálculo foi feito pela Associação Brasileira dos
Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace). A associação aponta que não houve discussões com o setor para a aprovação da medida.
“Muitos geradores não que não iam concluir as obras,
vão conseguir com esse movimento. Estimamos que esses
geradores que serão beneficiados conseguirão trazer mais
10 mil megawatts (MW) de projetos subsidiados para o
sistema e o custo adicional para o sistema será da ordem de
R$ 8 bilhões por ano”, explica Paulo Pedrosa, presidente da
associação. “Apenas esse movimento faria dobrar o subsídio
que existe hoje no Brasil, que já é de R$ 8 bilhões.”
A MP inicialmente tratava do uso de créditos tributários
no setor de combustíveis. Mas o relator, deputado Danilo
Forte (União-CE), incluiu dispositivos que afetam o setor
de energia e as tarifas. A matéria segue agora para análise
do Senado. O setor deve se mobilizar para que os trechos
sejam retirados e discutidos por meio de outro projeto
que trata da modernização do setor, que tramita na Câmara. O setor deve se mobilizar para que os trechos
sejam retirados e discutidos por meio de
outro projeto que traSetor deve se
ta da modernização
do setor, que tramita
mobilizar para
na Câmara.
que trechos
Entidades reclamam que as propostas
sejam retirados
foram aprovadas sem
e discutidos por
qualquer tipo de discussão com o setor ou
outro projeto
com a sociedade.
“Apresentar, propor e
aprovar artigos de lei
em cerca de 24 horas, significa abandonar de vez o
princípio da boa governança legislativa: zero transparência, zero previsibilidade. Não há dúvida de que,
quando isso acontece, são os consumidores ou a sociedade
como um todo, que assumem o risco de um novo custo”,
afirmou o Instituto Acende Brasil, em nota.
O texto prevê ainda novas regras para estabelecimento das tarifas pelo uso do sistema de transmissão.
Conforme aprovado pelos deputados, a metodologia,
chamada “sinal locacional”, deverá considerar a política
nacional de expansão da matriz elétrica, com objetivo
de reduzir desigualdades regionais, a eficiência energética e o maior benefício ambiental.
De acordo com Pedro Rodrigues, sócio do Centro
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), a mudança significa
que o local de geração de energia passa a ser um fator
determinante para a construção de linhas de transmissão. “Isso favorece as fontes renováveis. Vai ter um aumento da necessidade de construção de transmissão
para atender essas fontes e, quando isso acontece, significa custo para os consumidores”, afirma.
O parecer aprovado também determina que as
tarifas de transmissão para as concessões de geração
serão definidas à época da outorga e valerão até o fim
do prazo dos contratos, devendo ser atualizadas pelo
Índice de Atualização da Transmissão (IAT).
O diretor executivo de regulação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee),
Ricardo Brandão, classificou a mudança como”perigosa”.
Ele explica que a tarifa de transmissão não consideraria,
por exemplo, eventuais novas instalações feitas nos
empreendimentos. “Depois de um grande esforço para
um conjunto de medidas, criam-se mecanismos que
aumentam a tarifa”, ressaltou.
Para Eduardo Sattamini, diretor-presidente e de relações
com investidores da Engie Brasil Energia, o texto altera a
lógica econômica e de uso do sistema, definida há décadas.
“A interferência política em temas regulatórios pode
gerar considerável insegurança jurídica e elevar o risco
do setor elétrico. Esperamos um debate mais profundo
no Senado, que proteja o racional econômico e vete o
artigo terceiro”, afirmou. (Especial para O Hoje)

PIB supera previsões, mas dados
sugerem estagnação no 2º semestre
Os números do Produto Interno Bruto
(PIB), que em tese “mede” o volume de riquezas produzidas por um país, vieram,
no segundo trimestre, acima das projeções
antecipadas por analistas, consultores e
pelo mercado, impulsionado pelo consumo
das famílias e pela reabertura das atividades no setor de serviços. A expectativa,
daqui em diante, considerando-se o esgotamento dos efeitos da reabertura dos serviços e dos incentivos ao consumo, os impactos da política de juros altos sobre o
lado real da economia, num cenário em
que as famílias já enfrentam níveis históricos de endividamento, e o desaquecimento nas principais economias do planeta,
é de estagnação virtual da atividade econômica no segundo semestre.
As estimativas para o PIB ao longo dos
12 meses deste ano indicam a possibilidade
de taxas de crescimento um pouco melhores
que as previsões iniciais, embora num ambiente de desaceleração. Essa melhora pontual, de toda forma, será determinada pelo
comportamento observado na primeira metade do ano. Nas estimativas dos economistas
Natalia Cotarelli e Matheus Fuck, do Itaú
BBA, os resultados já observados nos dois
primeiros trimestres do ano deixam um
“carrego estatístico” muito próximo de 2,6%
para o segundo semestre. O dado sugere
uma taxa de crescimento no ano próxima
daquele número, ainda que a economia
pare de avançar na segunda metade do ano.

BALANÇO
t

2 A principal surpresa, na
visão de Natalia Cotarelli e
Matheus Fuck, veio precisamente do setor de serviços,
que registrou avanço de 1,3%
em relação ao primeiro trimestre deste ano e cresceu
4,5% diante do segundo trimestre do ano passado. Na
leitura do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), “o dinamismo
mais robusto do consumo
das famílias rebateu na expansão dos serviços”. De fato,
nos dados do IBGE, o consumo das famílias, que havia
registrado variação de apenas
0,5% nos primeiros três meses deste ano, cresceu 2,6%
no segundo trimestre, sempre
em relação ao trimestre imediatamente anterior.
2 Os economistas do Itaú
BBA, assim como a equipe
do Iedi, sugerem que a reação
observada para o consumo
das famílias estaria relacionada pelos sucessivos pacotes
de estímulos fiscais adotados
pela equipe econômica na
antevéspera das eleições, o
que teria contrabalançado
temporariamente os efeitos
deletérios da alta da inflação
sobre o poder de compra das
famílias e sobre suas decisões
de consumo.

Trata-se, na verdade, de mero efeito estatístico, que ajudará a “enfeitar” os números
do PIB no fechamento do ano. A se confirmar
a desaceleração apresentada pelos indicadores diários acompanhados pelo banco, a
“herança estatística” para 2023 seria muito
menos positiva, o que estaria por trás das
previsões de um crescimento medíocre no
próximo ano, em torno de 0,4% a 0,5%.

No mesmo ritmo

O ritmo da atividade econômica no segundo trimestre, no entanto, praticamente
reeditou o dado do trimestre imediatamente
anterior, na série com ajuste sazonal – quer
dizer, descontados fatores que ocorrem em
períodos determinados do ano e que, de
outra forma, poderiam afetar os resultados
na economia, para baixo ou para cima, sem
que isso necessariamente signifique alguma
variação efetiva no ritmo da geração de riquezas. Segundo divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o PIB avançou 1,2% na saída do primeiro para o segundo trimestre deste ano,
avançando 3,2% na comparação com os três
meses finalizados em junho do ano passado.
Na medição anterior, a economia havia
avançado 1,1% na passagem do quarto trimestre de 2021 para o primeiro deste ano.
Na previsão mais mencionada pelos bancos
e outras instituições do setor financeiro, esperava-se uma variação em torno de 0,9%
no segundo trimestre.

2 Segundo o Iedi, o desempenho pode ser atribuído às
“medidas adotadas para suportar a demanda das famílias,
a exemplo do saque extraordinário do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS),
da antecipação do 13º salário
de aposentados e pensionistas
e da elevação da margem do
crédito consignado sobre a renda do beneficiário”.
2 O Itaú BBA trabalha com
a perspectiva de uma economia em relativa estabilidade
no semestre em curso, alternando uma elevação mínima
de 0,1% no terceiro trimestre
e recuo de 0,1% no quarto
trimestre. Nessa avaliação,
“o estímulo fiscal provavelmente será compensado pelos efeitos da política monetária contracionista [quer dizer, pela escalda dos juros] e
pela desaceleração da atividade global”.
2 O investimento voltou a
circular por terreno positivo,
mas depois de quedas pronunciadas num período mais
recente. O IBGE registra variação de 4,8% no segundo
trimestre, depois de queda
de 3,0% no primeiro, sempre
em relação aos três meses
imediatamente anteriores.
Na comparação com igual

período do ano passado, o
investimento havia desabado
7,2% no primeiro trimestre
e anotou elevação modesta
de 1,5% no segundo, encerrando a primeira metade do
ano ainda em baixa de 2,9%
diante do mesmo semestre
do ano passado.
2 O setor de serviços, depois
de perdas sucessivas ao longo
de 2020 e até o primeiro trimestre do ano passado, engrenou uma fase de recuperação
do terreno que havia perdido
desde o começo da pandemia,
empurrado pela demanda reprimida nesta área, “principalmente daqueles que conseguiram preservar emprego
e renda ao longo da pandemia”,
assinala o Iedi. Os dados do
IBGE mostram elevação de
1,3% no segundo frente ao
primeiro trimestre deste ano,
com alta de 4,5% frente ao
segundo trimestre de 2021,
acumulando elevação de 4,1%
no primeiro semestre.
2 Há dúvidas entre economistas de correntes diversas
em relação à capacidade de o
setor preservar o mesmo ritmo
daqui em diante, considerando
um ambiente de incertezas,
com eleições adiante e um cenário nebuloso no próximo
ano. (Especial para O Hoje)

Número de cervejarias registradas
no País cresceu 12% em 2021
O número de cervejarias
registradas no Brasil cresceu
12% em 2021 na comparação
com o ano anterior, mostra a
mais nova edição do Anuário
da Cerveja, lançado ontem
(31) em São Paulo, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). O levantamento indica
que existem 1.549 estabelecimentos do tipo no País. Em
2020, primeiro ano da publicação, eram 1.383 cervejarias.
Em relação a 2000, quando
existiam 40 unidades, o crescimento do setor é de 3.678%
Em 2021 foram registrados

200 novos estabelecimentos,
enquanto outros 34 cancelaram
o registro. Houve, portanto, um
aumento real de 166 cervejarias em relação a 2020. A secretária-executiva adjunta do
Mapa, Mara Papini, destacou
que, "apesar da pandemia, das
dificuldades,” há motivos para
comemorar os números e que
o ministério tem se empenhado
em desenvolver o setor.
O Mapa é o órgão responsável por registrar e autorizar
as cervejarias a funcionarem,
considerando a atividade e linha de produção, bem como
a capacidade técnica e condi-

ções higiênico sanitárias. Todos
os estabelecimentos produtores, padronizadores, engarrafadores, atacadistas, exportadores e importadores devem
ser registrados, assim como
todas as bebidas produzidas
no País. O certificado de registro tem validade de 10 anos.
As regiões Sul e Sudeste
reúnem 85,8% dos estabelecimentos, somando 1.329. São
Paulo, novamente, lidera o total de cervejarias, com 340
unidades. Em seguida está o
Rio Grande do Sul, com 285, e
Santa Catarina, com 195 cervejarias registradas. (ABr)
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Mendanha insiste em estratégia
de vincular Marconi e Caiado

Reprodução

Especialista explica
que tática se
resume à tentativa
de figurar como
candidato
“diferente” na
disputa que se
aproxima
Izadora Resende
O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia e candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota) continua tentando colocar o ex-governador
do Estado e candidato ao senado Marconi Perillo (PSDB)
como aliado de Ronaldo Caiado
(União Brasil), candidato à reeleição. Assim como revelado
pelo jornalista Wilson Silvestre
na coluna Xadrez, do jornal O
Hoje, a tentativa de Mendanha
é de conseguir estabelecer um
sinal de bandeira branca entre
Caiado e Perillo, dando força
ao movimento ‘ROMA’.
Nos bastidores, Gustavo
Mendanha esnobou apoio de
Marconi Perillo que, atendendo
ao pedido da cúpula do PSDB,
se lançou candidato ao Governo de Goiás. Quando Perillo
desistiu da candidatura, ele
era considerado o principal
oponente de Ronaldo Caiado,
tanto é que, segundo interlocutores do governador, o planejamento para um possível
cenário de segundo turno era
com Perillo, não Mendanha.
Ao anunciar que sairia ao
Senado, Perillo liberou toda a
militância do PSDB para votar
no candidato ao governo que
quisesse – vale salientar que
Caiado já fora do PSDB, então
tem mais identidade com o
grupo que Mendanha.
A Associação Goiana de
ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos
que apoiavam Marconi ao governo, migrou, em sua maioria, para apoiar Mendanha,
mas outra parte seguiu para
auxiliar Caiado.Contudo, o
foco deste grupo é eleger Marconi ao senado.
Assim sendo, algumas lideranças começaram a dizer
que existia uma sinalização

Nos bastidores,
Gustavo Mendanha
esnobou apoio de
Marconi Perillo

de bandeira branca entre Caiado e Marconi, que se detiveram nas críticas mais contundentes, e passaram a dividir
apoiadores – Caiado ao governo e Marconi ao senado. Assim
nasceu o movimento ‘ROMA’.
Para o cientista político
Guilherme Carvalho, o objetivo de todos os candidatos
envolvidos nessa dança de
apoios e troca de favores, é
um só: se elegerem. “Esse movimento de aliados do Marconi e do Caiado em comum,
mostra que é uma eleição que
as pessoas estão esquecendo
as rixas do passado, as fronteiras partidárias, em nome
de conseguir votos e dividir
bases e lideranças para conseguir se eleger”, ponderou.

E agora?

Essa movimentação de
Mendanha não é para atingir
o ex-governador, mas sim Caiado, que é o adversário legítimo
neste pleito. O ex-prefeito quer
tentar arrastar as eleições ao
governo do estado para o segundo turno. Esta possibilida-

de se concretizando, a disputa
tende a ser mais dispendiosa,
tanto financeiramente quanto
em capital político, ao passo
que Caiado conta com o apoio
legítimo e declarado de aproximadamente 230 prefeitos
dos municípios goianos.
Contudo, conforme apurado pelo jornalista Felipe
Cardoso, fontes próximas a
Marconi citam o "desdém" do
ex-prefeito de Aparecida em
relação ao nome de Marconi
e atestam que isso certamente
“custará caro” à campanha
mendanhista, que poderia têlo como aliado.
Guilherme pontuou que a
tentativa de Mendanha é de
se projetar como diferente de
Caiado e Marconi, mas que
vê o candidato trabalhando
ainda de forma abalhoada,
transmitindo uma mensagem
turva, de pouco lastro. “Essa
não é uma imagem que dá
para colar muito bem, pois
todos sabem que há pouco
tempo ele estava negociando
aliança com o Marconi. Essa
eleição, em específico, se tor-

nou uma espécie de ‘vale
tudo’. Ele tenta se diferenciar,
tenta abrir alguma espécie de
rixa com o Marconi também,
mas não tem vida longa esse
argumento dele”, destacou.
Marconi tende a caminhar
com Lula no cenário nacional,
enquanto Mendanha deve fazer palanque para Bolsonaro
caso a disputa se estenda para
além do dia 2 de outubro, o
que inviabilizaria ainda mais
o abraço de Perillo à candidatura mendanhista. Já Caiado,
por ter tido desavenças com
Bolsonaro, certamente não o
apoiará. Contudo, não vai andar ao lado de Lula. O governador, nesta situação, certamente permanecerá neutro.
O jogo político segue se movimentando, mas uma verdade
não pode ser negada: Caiado
tende a precisar do suporte
marconista junto ao governo
federal e Marconi certamente
precisará do braço amigo do
estado para reconstruir seu
projeto rumo à cadeira do Palácio das Esmeraldas em 2026.
(Especial para O Hoje)

7 DE SETEMBRO

Militares são orientados a não participar de atos políticos
Após recomendação do Ministério Público do Distrito
Federal, os comandantes da
Polícia Militar e dos Bombeiros da capital enviaram comunicado aos subordinados
orientando a todos os militares da ativa a não participarem das manifestações políticas no dia 7 de setembro.
O documento coloca também a prontidão de todo o efetivo operacional da Polícia Militar entre os dias 6 e 8 de setembro. E que, no período citado, sejam suspensas a concessão
de qualquer dispensa.
No Exército, comandantes
de quartéis já realizam alertas verbais à tropa sobre o
mesmo tema. Em um dos casos, segundo oficial que
acompanhou os treinamentos das atividades no Dia do
Soldado, foi lido o item 57
do Anexo do Regulamento
Disciplinar do Exército, que
proíbe ”manifestar-se, publicamente, o militar da ativa,

Divulgação Exército Brasileiro

No Exército,
comandantes de
quartéis já realizam
alertas verbais à
tropa sobre o tema

sem que esteja autorizado,
a respeito de assuntos de natureza política-partidária”.
Na Força Aérea, além da

recomendação de não participar das manifestações, foram reforçadas aos militares
de condutas vedadas nas re-

des sociais. De acordo com o
artigo 10 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, não
é permitido ao militar exter-

nar-se publicamente a respeito de assuntos políticos.
(Mariana Fernandes, especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Falta a Anvisa

Petebista poderá se candidatar após 24 de dezembro de 2023

TSE nega registro
de candidatura
de Roberto
Jeﬀerson
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou
na última quinta-feira (1º), por unanimidade, o registro
de candidatura de Roberto Jefferson, presidente do PTB,
à Presidência da República nas eleições de outubro.
O vice da chapa, Padre Kalmon, teve o registro deferido. Agora, o PTB terá 10 dias para apresentar um
candidato à presidência substituto.
Desde segunda-feira (29), Jefferson já estava proibido
de acessar recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha ou de utilizar o tempo de propaganda
eleitoral na TV e rádio.
A candidatura de Jefferson foi impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou a inelegibilidade
dele em razão de sua condenação a 7 anos de prisão, no
Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro, no caso do mensalão, em 2013. O
caso o enquadra na Lei da Ficha Limpa, argumentou o
vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet.
A defesa de Jefferson sustentou em plenário que ele
foi beneficiado por indulto presidencial em dezembro de
2015, o que teria extinguido todos os efeitos da condenação,
incluindo efeitos secundários como a inelegibilidade.
“O decreto que tratou do indulto nada diz sobre os
efeitos secundários extrapenais, não podendo o impugnado ser prejudicado por tal omissão”, argumentou
o advogado Luiz Cunha, que representa Jefferson.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

As grandes cigarreiras que comercializam
no Brasil, associadas da Abifumo, comemoraram a decisão da Secretaria Nacional do
Consumidor, do Ministério da Justiça, de proibir o comércio de ‘cigarros eletrônicos’ no
País – que é ilegal e muito pouco combatido
na praça. Falta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fechar o cerco. “Ações dessa
natureza são importantes, pois reforçam o
combate ao contrabando e ao comércio ilegal,
atividades criminosas que lesam a sociedade
brasileira”, informou a Abifumo. As cigarreiras
regulares pagam bilhões de reais em impostos
no Brasil, e reclamam da demora na regulamentação do produto pela Anvisa, a exemplo
do já feito em outros países. “A ausência de
uma regulamentação adequada para os cigarros eletrônicos lesa milhões de consumidores desses produtos, na medida em que
não lhes permite adquirir devidamente registrados perante as autoridades brasileiras”.

Som na caixa!

A organização do Rock in Rio passou um
susto por dias. Até a quarta-feira, às vésperas
do início dos shows hoje, não havia o “nada
a opor” da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para as instalações. O caso chegou a
ser pauta de reunião da cúpula da segurança
do Governo. Mas os Bombeiros e a PM confirmaram as licenças no fim da quarta-feira.
O Rock in Rio avisou que, “como em edições
anteriores, comprova aos órgãos públicos
sua conformidade para receber toda a documentação final, que é emitida as vésperas do
evento após todas as vistorias”.

Padre ganhou

A 18ª Vara Cível do Paraná condenou o
blog ‘Jarosinki do Brasil’ a pagar R$ 110 mil
de indenização ao padre polonês Pedro Stepien, do Movimento Pró Vida de Brasília, por
publicar matéria chamando o sacerdote de
fascista. O padre exerceu seu ministério sacerdotal por 18 anos na Diocese de Luziânia,
em Goiás, com forte atuação em Brasília
contra o aborto, e atualmente é encardinado
na Diocese de RADON - Polônia.

Faltam mulheres

Não diferente de outros anos, os partidos penam para atingir a cota de candidaturas femininas – ou porque não
querem mesmo, e driblam com argumentos esfarrapados, ou porque falta
engajamento das mulheres. Em todo o
País, das 229 candidaturas ao Senado,
apenas 52 (22,7%)
são femininas.
Aos Governos, foram
registradas
222 candidaturas
masculin a s ,
frente a
somente
39 (17,56%)
de mulheres.

Lista de corte

A lista do MP Eleitoral do DF com
mais de 40 candidaturas impugnadas
pelo órgão, e enviada ao TRE, já causa
estragos na praça. A chiadeira é grande
e advogados correm para tentar reverter
os casos. Tadeu Filippelli, que disputa
para deputado distrital, conseguiu reverter e está elegível. Até ontem à noite,
José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz
(PT) figuravam na lista com pedidos de
impugnação pelo órgão.

Defesa & redes

Levantamento da VoxRadar, especializada em análises das redes sociais, encomendado pela startup O Pauteiro, mostra que as candidatas à Presidência Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke
(União) souberam aproveitar a exposição
no debate da Band e ganharam mais seguidores após a defesa da jornalista Vera
Magalhães, atacada pelo presidente Jair
Bolsonaro. Tebet conseguiu mais 13,1
mil seguidores e Thronicke conquistou
mais 3,5 mil seguidores entre domingo
e segunda-feira. (Especial para O Hoje)

Caiado, Mendanha e Wolmir
informam fundo recebido por siglas
Direção Nacional
do União Brasil
repassou
R$ 3,3 milhões
ao governo;
ex-prefeito de
Aparecida recebeu
R$ 1,7 milhões do
Patriota e o petista
R$ 500 mil
Francisco Costa
Dos nove concorrentes ao
Palácio das Esmeraldas, três
já informaram as receitas
para a disputa do pleito deste
ano. São eles: o governador
Ronaldo Caiado (União Brasil),
o ex-prefeito de Aparecida de
Goiânia Gustavo Mendanha
(Patriota) e o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO) Wolmir
Amado (PT).
Candidato à reeleição, o
governador informou a maior
receita. São R$ 3,3 milhões
de fundo eleitoral da direção
nacional do União Brasil destinados à corrida eleitoral.
Em seguida, aparece Gustavo Mendanha, com montante aproximado de R$ 1,7 milhões. Deste volume, são R$
1,2 milhão da direção nacional
do Patriota e mais R$ 500 mil
da direção estadual do partido.
O terceiro da lista, o candidato do ex-presidente Luiz

Dos nove concorrentes ao Palácio das Esmeraldas, três já informaram as receitas: Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha e Wolmir Amado
Inácio Lula da Silva (PT) em
Goiás, Wolmir Amado, teve
destinados R$ 500 mil da direção nacional do Partido dos
Trabalhadores. Os demais ainda não informaram.
Na parte de receita da plataforma Divulga Contas, do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), aparece “não há prestação de contas apresentada
à Justiça Eleitoral” para os
outros seis postulantes ao Palácio das esmeraldas. São eles:
Cíntia Dias (PSOL), Edigar Diniz (Novo), Major Vitor Hugo
(PL), Reinaldo Pantaleão (UP),
Professora Helga (PCB) e Vinícius Paixão (PCO).

Senado

Já pelo Senado, somente
um candidato está com a receita disponível. Delegado
Waldir (União Brasil) informou que a Direção Nacional

do União Brasil repassou R$
1,7 mi do fundo, enquanto
ele mesmo investiu R$ 4 mil.
Ainda não prestação de
contas nesse sentido nos casos
de Alexandre Baldy (PP), Antônio Paixão (PCO), Denise
Carvalho (PCdoB), João Campos (Republicanos), Leonardo
Rizzo (Novo), Manu Jacob
(PSOL), Marconi Perillo
(PSDB), Vilmar Rocha (PSD)
e Wilder Morais (PL).

Fundo

O PT de Wolmir e o União
Brasil de Caiado são os dois
maiores beneficiários do Fundo Eleitoral nas eleições deste
ano. Juntos, os partidos receberão cerca de R$ 1,2 bilhão
no País. Ao todo, o são R$ 4,9
bilhões em recursos. Destes,
R$ 758 milhões (15%) vão
para o União Brasil e R$ 500
milhões (10%) para o PT.

Na lista de partidos que
mais receberão verbas também
estão o MDB (R$ 360 milhões),
PSD (R$ 343 milhões), PP (R$
333 milhões) e PSDB (R$ 317
milhões). Segundo as regras
atuais, os recursos públicos são
as principais fontes para financiar a campanha, que começou no último dia 16.

Regras

A maior parte dos recursos
é distribuída entre os partidos
de acordo com o número de
representantes na Câmara dos
Deputados. Segundo a Lei das
Eleições, a distribuição ocorre
da seguinte forma: 2% dos recursos são repartidos igualmente entre todos os partidos;
35% entre legendas que contam com pelo menos um deputado federal, seguindo a
proporção de votos que cada
partido recebeu em 2018; 48%

entre as agremiações com representação na Câmara dos
Deputados, conforme a proporção das respectivas bancadas; e 15% proporcionalmente à representação dos
partidos no Senado Federal.
Para esse cálculo, são consideradas as retotalizações de
votos determinadas pela Justiça Eleitoral que tenham sido
realizadas até 1º de junho de
2022. Não são computados, no
entanto, os deputados federais
que mudaram de legenda porque os partidos pelos quais
foram eleitos não cumpriram
a cláusula de barreira.
Com a reforma eleitoral
(Emenda
Constitucional
111/21), os votos dados a candidatos negros e candidatas
mulheres passarão a ser contados em dobro para o cálculo
do Fundo Eleitoral. (Especial
para O Hoje)
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Conmebol

Com direito a “Lei do Ex” de Shaylon, o Atlético derrotou o São Paulo por 3 a 1, no Serra Dourada

Largou na frente

Breno Modesto
O Atlético Goianiense deu
um passo importantíssimo
para chegar à sua primeira
final de Copa Sul-Americana.
No jogo de ida da fase semifinal da competição internacional, o Rubro-Negro derrotou
o São Paulo por 3 a 1, ontem
à noite, na estreia de Eduardo
Baptista à frente do comando
técnico atleticano.
Jorginho, Shaylon e Léo Pereira fizeram os gols do triunfo
rubro-negro. Luciano foi às redes
pelo Tricolor Paulista. Com o resultado, o Dragão vai ao Morumbi podendo, além de empatar, perder por até um gol de diferença para chegar à decisão.

O jogo

A partida de ida entre Atlético Goianiense e São Paulo
começou com a equipe paulista
tendo o domínio da posse de
bola. No entanto, os times demoraram a chegar ao ataque.
Mas, na primeira chance clara,
o Dragão foi letal. Na marca

Atlético Goianiense faz valer mando de campo
e derrota o São Paulo pela Sul-Americana
de 10 minutos, Dudu recebeu
de Marlon Freitas, chegou à
linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área, onde
estava o meia Jorginho, que
chegou completando de primeira. Antes de morrer no fundo das redes, a bola ainda desviou em Jandrei.
Assim como aconteceu com

o Rubro-Negro, o Tricolor Paulista também marcou na primeira oportunidade que teve.
Na marca de 22 minutos, Reinaldo roubou a bola de Edson
Fernando, no meio de campo,
e tocou para Rodrigo Nestor,
que, do bico da grande área,
fez um cruzamento preciso
para o atacante Luciano, que

testou firme e mandou no cantinho esquerdo de Renan.
No finzinho da primeira parte, o Atlético quase marcou o
segundo. Aos 38, Wellington
Rato foi acionado dentro da
área paulista. Livre de marcação, o camisa 20 recebeu e bateu. No entanto, a arbitragem
flagrou uma posição irregular

FICHA TÉcnica
Atlético-GO 3 x 1 São Paulo
Data: 1 de setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: Estádio serra Dourada, em Goiânia (Go). Gols:
Jorginho (10’/1T), shaylon (10’/2T) e Léo Pereira (32’/2T) - acG; Luciano (22’/1T) - sÃo. Cartão vermelho: igor Gomes (39’/2T) - sÃo. Árbitro: Jesús Valenzuela (VEn). Assistentes: carlos Lopez (VEn) e Tulio Moreno (VEn). VAR: Juan soto (VEn)
Atlético-GO: renan; Dudu (Hayner), Wanderson, klaus e Jefferson (arthur Henrique); Gabriel
Baralhas (shaylon), Edson fernando (rhaldney),
Marlon freitas e Jorginho; Wellington rato (Léo
Pereira) e Diego churín.
Técnico: Eduardo Baptista

São Paulo: Jandrei, Diego costa, ferraresi (Patrick) e Léo; igor Vinicius, Pablo Maia (Gabriel
neves), igor Gomes, rodrigo nestor (alison) e
reinaldo (Welington); Luciano (Marcos Guilherme) e calleri.
Técnico: rogério ceni

do atacante e anulou a jogada.
No minuto seguinte, o São Paulo
ficou com um jogador a menos.
Igor Gomes, que já tinha cartão
amarelo, fez falta dura em Edson Fernando e foi expulso.
Na segunda parte, o desenho inicial foi exatamente igual
ao da primeira. Logo aos 10
minutos, o Rubro-Negro foi ao
ataque e fez o gol. Marlon Freitas recebeu de Hayner e cruzou
rasteiro. O goleiro Jandrei deixou a bola passar e ela acabou
resvalando no zagueiro Diego
Costa e sobrando para Shaylon,
que, mesmo caído, empurrou
para o fundo das redes.
Com um jogador a mais, o
Dragão partiu para cima.
Eduardo Baptista colocou Léo
Pereira no jogo. E seria do atacante o terceiro tento rubronegro. Na marca de 32 minutos,
o camisa 11 recebeu na ponta
esquerda, partiu em velocidade
rumo à grande área, deixou
Diego Costa para trás e, quando
se aproximou de Jandrei, só
deslocou o arqueiro, fazendo
3 a 1. (Especial para O Hoje)
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Foram realizadas
906.705 visitas
domiciliares de
Agentes de
Combate a
Endemias; 10.351
imóveis estavam
com presença de
larvas ou pupas de
mosquitos; 14.412
focos eliminados

Mortes por dengue superam 2021
com aumento acima de 181%
Foram 38 óbitos no ano passado, 47 em 2020 e, até a semana passada, 107 em 2022
Sabrina Vilela
Dados do boletim epidemiológico disponibilizado pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES-GO) mostram que o número de casos confirmados da
doença este ano foi 141,6 mil.
Já no período de 12 meses de
2021 foram contabilizados 38,8
mil casos. Entre janeiro e a
penúltima semana de agosto
de 2022, 107 pessoas morreram
por complicações da dengue.
Gerente de vigilância ambiental e saúde, Edna Maria
Covem afirma que desde outubro do ano passado houve
um aumento considerável no
número de casos da doença
em Goiás. Segundo ela, de outubro do ano passado a abril
de 2022 houve aumento de
mais de 300% no número de
casos, além da quantidade de
óbitos. Devido a esses agravos
a SES-GO adotou medidas de
controle recomendadas pelo
Ministério da Saúde para controle do mosquito e para reduzir os casos.
A preocupação é que as
ocorrências aumentam apesar do período de seca, as últimas chuvas foram entre os
meses de abril e maio. De
acordo com a gerente, isso
significa que existem criadouros persistentes nos imóveis das cidades do Estado.
“Uma piscina descoberta que
não é limpa a muito tempo é
um grande criadouro, também caixa d'água destampada. Apesar de não ter chuva,
temos recipientes de água
que estão nas residências que
continuam sendo criadouros
do mosquito da dengue”.

Ações

Convém destacar que desde de outubro de 2021 as visitas dos agentes de combate a
endemias retornaram após
mais de um ano parados por
conta da pandemia. Ela destaca que a SES-GO prestou
apoio a equipes municipais
capacitando esses agentes de
combate a endemias na realização de visitas, identificação
de criadouro, e a utilização
de inseticidas. “Usamos inseticidas tanto larvicida como
adulticida para o controle do
mosquito. Então quando se
encontra os criadouros o agente de combate a endemias usa
o larvicida e orienta o pro-

A preocupação é que
as ocorrências
aumentem apesar do
período de seca. As
últimas chuvas
foram entre
os meses de
abril e maio

prietário do imóvel a eliminar
aqueles criadouros”, salienta.
Por causa do período em
que os agentes ficaram parados, eles tiveram que passar
por nova qualificação para
exercer suas funções. “Adquirimos mais de 700 bombas
costais, então aquelas bombas
que estavam nos municípios
que porventura danificaram,
receberam manutenção. Todas
receberam manutenção e todas estão em funcionamento”.
Também são usadas 18 bombas do tipo fumacê em cada
regional de saúde do Estado.
A dengue pode evoluir
para casos graves e até levar
à morte. Por isso, o médico
infectologista Marcelo Daher
alerta que aos primeiros sinais
de sintomas, a pessoa deve
procurar o médico imediatamente, porque em alguns casos pode evoluir de forma

Recomendações paRa a população
2 Eliminar os criadouros de sua residência;
2 Evitar jogar lixo em terrenos baldios;
2 Acondicionar adequadamente o
lixo doméstico;
2 Limpar o seu quintal, calhas e
piscinas;
2 Manter cobertos os reservatórios
de água: caixas d’água, cisternas,
fossas, outros reservatórios;
2 Limpeza permanente de recipientes para impedir o acúmulo de
água e criadouros do mosquito;

grave. Embora os sintomas
sejam parecidos com outras
doenças como gripe e Covid19 tem como diferença por
meio da dor no corpo que é
fora do comum e manchas na
pele, que começam a aparecer
a partir do sexto dia.
A partir do momento que
a pessoa contrai a doença, é
necessário um monitoramento constante. “Isso é feito por
meio da realização de hemogramas constantes, para avaliar queda de plaquetas e a
hemoconcentração, para saber se a pessoa está com hidratação suficiente ou não”,
explica o infectologista.

Situação de Goiânia

Gerente do Departamento
de Controle de Vetores da
Zoonoses, Izaias de Araújo
destaca que em Goiânia os
casos se encontram em queda,

2 Denúnciar para as autoridades
competentes possíveis locais que
possam estar acumulando água
e se tornando possível criadouro
de mosquitos;
2 Notificar qualquer ocorrência em
relação a criadouros de mosquitos
para o departamento de zoonoses,
através dos telefones: 3524 3125
ou 156 (24 horas) ou 3524 3131
ou 3524 3129 ou pelo aplicativo
Goiânia contra o Aedes.
Fonte: Boletim Epidemiológico Arbovirose

com diminuição da incidência
dos casos. Segundo o Boletim
Epidemiológico, até a 34ª semana epidemiológica, foram
registrados 49 mil casos prováveis de dengue. Destes, 27.6
mil foram confirmados. O Boletim ainda informa que são
29 óbitos registrados e estão
36 em investigação.
Se comparar com o mesmo
período do ano passado (até
a 34ª semana) houve aumento
em 2022. “Deve-se observar
que a maioria dos casos ocorreram ainda em período chuvoso, e mesmo após findarem
as chuvas ainda havia muitos
locais com presença de criadouros com água e presença
de focos. Neste período mais
seco, houve uma forte redução da ocorrência de casos
de dengue”.
O gerente destaca ainda
que as visitas domiciliares

dos Agentes de Combate à
Endemias continuam sem interrupção, a fim de eliminar
ou tratar os criadouros que
ainda persistem mesmo neste
período seco, de baixa umidade e elevadas temperaturas. Todos os casos de dengue
notificados ao Controle Vetorial estão sendo bloqueados
com aplicação de adulticidas
para eliminação de mosquitos, interrompendo a transmissão da doença, conforme
destaca Araújo.
Ainda, são realizadas recuperação de pendências imóveis que ficaram fechados
durante a visita domiciliar aos sábados, atuação do Auditor Fiscal de Saúde Pública
nos imóveis que se mantêm
em situações de risco, com
notificação ou aplicação de
multas. Abertura de imóveis
abandonados, desocupados
utilizados sem autorização
judicial e de chaveiro.
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Goiânia informou por meio de nota que
entre as ações de combate à
dengue desenvolvidas pela
pasta estão: retomada das salas de hidratação em todas
as unidades de urgência, qualificação de 246 profissionais
de nível superior em manejo
da arbovirose; 134.585 atendimentos laboratoriais.

Visitas

Foram realizadas 906.705
visitas domiciliares de Agentes
de Combate a Endemias;10.351
imóveis com presença de larvas ou pupas de mosquitos;
14.412 focos eliminados/tratados; 3.400 denúncias realizadas
pelo telefone/aplicativo Goiânia
Contra o Aedes/Ouvidoria que
foram atendidas; 5.620 visitas
fiscais visando coibir a manutenção de materiais propícios
a proliferação de vetores; 1.911
autuações emitidas pelos Auditores Fiscais frente às situações de risco identificadas durante as visitas; 333 armadilhas, instaladas em 23 bairros
para coleta de ovos de mosquitos; a pedido da SMS, 103
remoções foram feitas pelas
equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg)
com uma produção de 543 mil
toneladas de materiais inservíveis (acumuladores, imóveis
abandonados, terrenos baldios.
(Especial para O Hoje)
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Honorários se equiparam a crédito
trabalhista em recuperação judicial

Menor preço de gasolina encontrado em Goiás é de R$ 4,59

Preço da
gasolina
será reduzido
novamente
nesta sexta (2)
Daniell Alves
Pela quarta vez desde julho, o preço da gasolina
será reduzido novamente. Desta vez, o percentual é de
7%, conforme anunciou a Petrobras. Os preços repassados às distribuidoras reduziram de R$ 3,53 para R$
3,28 por litro, redução de R$ 0,25 no custo. A redução
já pode ser considerada histórica, uma vez que chega
perto do valor de R$ 3,32, pago pelos consumidores na
gasolina em 2015, aponta o presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado
de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade.
Os novos preços chegam às distribuidoras hoje
(2), mas não devem ter impacto nos outros combustíveis. Contudo, a redução nas refinarias não precisa
chegar necessariamente às bombas, ou na mesma
proporção, já que as distribuidoras e postos são
livres para definir os preços.
De acordo com o presidente do Sindiposto, estas reduções frequentes no preço da gasolina ocorrem por conta
dos valores mais baixos do barril de petróleo e a cotação
do dólar. A venda da gasolina pela Petrobras será de R$
3,53. O valor anteriormente praticado era de R$ 3,71, que
ficou em vigor há pouco mais de duas semanas.
“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da
gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57,
em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.
Essa redução acompanha a evolução dos preços de
referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o
mercado, mas sem o repasse para os preços internos
da volatilidade conjuntural das cotações internacionais
e da taxa de câmbio”, informou a Petrobras.

Diesel

Enquanto isso, o preço do diesel ainda não sofreu
redução de forma significativa. Segundo Márcio, a alíquota do combustível estava abaixo do teto estabelecido
para produtos essenciais. “O imposto federal cobrado
sobre os combustíveis já havia sido zerado desde o ano
passado. Então, os consumidores não sentiram a redução
como no etanol e gasolina. A alíquota do diesel estava
em 16% e foi rebaixado para 14%, então, redução pequena e pouco percebida”.
Ele explica que o valor alto nos preços dos combustíveis
acabam por atrapalhar o capital de giro das empresas.
“Há uma necessidade maior de capital de giro por parte
do empresário para manter o estoque ao consumidor.
Isso diminui a rentabilidade do negócio. Quanto menor o
valor, o produto vai girar e o empresário lucra”, aponta.

A Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) aplicou o entendimento de
que os créditos resultantes de honorários
advocatícios, mesmo os de sucumbência e
ainda que sejam titularizados por pessoa
jurídica (sociedade de advogados), equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. O colegiado julgou recursos especiais
de um grupo de empresas do ramo de energia contra acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) que, ao aplicar tese fixada no REsp 1.152.218 (Tema 637 dos recursos repetitivos), classificou como de natureza alimentar e equiparados a créditos
trabalhistas, para fins de habilitação em
recuperação judicial, os valores devidos a
uma sociedade de advogados. O relator,
ministro Raul Araújo, lembrou que a Corte
Especial, ao julgar o REsp 1.152.218, definiu,
ao contrário do que sustentaram as em-

presas, que os honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados
aos créditos trabalhistas, especificamente
aqueles previstos na Lei 11.101/2005 – inclusive em caso de recuperação judicial. "A
qualificação dos créditos em classes de credores, conforme a ordem de preferência
legal, possui tratamento único, seja na falência ou na recuperação judicial", disse o
magistrado. O ministro citou também o REsp
1.649.774, em que a Terceira Turma, na
mesma linha, afirmou que tal equiparação
de créditos é válida nos concursos de credores em geral, como na falência, na recuperação judicial, na liquidação extrajudicial e na insolvência civil. Quanto ao
fato de serem honorários sucumbenciais,
o relator afirmou que isso não os diferencia dos contratuais para efeito de habilitação em falência ou recuperação como
crédito de natureza alimentar.

Flexibilização de jornada
O Senado aprovou a
medida provisória que
flexibiliza a jornada de
trabalho para mães e pais
que tenham filhos com
até seis anos ou com deficiência (MP 1.116/2022).
Esses pais podem ser beneficiados, por exemplo,
com prioridade para regime de tempo parcial,

antecipação de férias e
concessão de horários
flexíveis de entrada e
saída. A MP também determina que mulheres
recebam o mesmo salário dos homens que
exerçam a mesma função na empresa e prevê
apoio ao microcrédito
para mulheres.

Extinção de
varas do Trabalho
O juiz auxiliar Luciano Athayde Chaves
negou, na Câmara dos
Deputados, que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tenha
tido qualquer intenção
de extinguir varas da
Justiça do Trabalho no
País, com a edição da
Resolução 296/21, que
trata da reestruturação
das unidades judiciá-

rias e administrativas.
Segundo o juiz, que representou a presidência do CSJT em audiência pública na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania,
a diretriz da gestão do
presidente Emmanoel
Pereira é justamente
a valorização e o fortalecimento da Justiça
do Trabalho.

Iniciativa do TRF1
é reconhecida
como Boa Prática
do Judiciário
pelo CNJ
O Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) foi o primeiro
órgão do Judiciário brasileiro a
realizar uma sessão de julgamento
100% remota e um dos primeiros
a fornecer atendimento ao cidadão de forma digital por meio de
agendamento, Balcão virtual e
Chatbot – Assistente virtual.

STJ: denúncia anônima não justifica
busca pessoal e veicular pela polícia
Para a Sexta Turma do STJ, a denúncia
anônima, sem amparo em outros elementos
que justifiquem a suspeita, não configura
a justa causa necessária para legitimar a
busca pessoal e veicular efetuada pela polícia. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a jurisprudência do STJ
exige, para a busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de suspeita fundada de que o indivíduo esteja
na posse de drogas, armas ou de outros

objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, evidenciando-se a urgência da
medida. O magistrado acrescentou que,
nesses casos, a justa causa deve estar baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida
de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e pelas circunstâncias do
caso. Segundo o relator, o tribunal tem entendimento firmado de que a revista pessoal
baseada em "atitude suspeita" é ilegal.

RÁPIDAS

t

Transparência – A Assembleia Legislativa de Goiás está analisando o projeto de
lei nº 2111/22 que visa tornar obrigatória a divulgação de preços em postagens de
vendas na internet. (Especial para O Hoje)
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Goiânia e Aparecida

Na Capital, atualmente, o menor preço de gasolina
encontrado é de R$ 4,59 e o maior a 4,99. Em Aparecida
de Goiânia, os consumidores podem encontrar no valor
de 4,59 enquanto o maior está a R$ 5,09, , aponta o
aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de
Economia de Goiás.
O Sindiposto alerta que podem ocorrer possíveis reduções ou aumentos de preços nas próximas semanas,
mas isso não depende do Estado. Os valores vão sofrer
variações, dependendo do mercado internacional.

ICMS

Conforme a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a redução do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Goiás influenciou a
queda do IPCA-15 na Capital, incluindo a gasolina. Os
Combustíveis de veículos apresentaram queda de 15,91%
no mês. O principal subitem foi a gasolina, que caiu
17,66% no mês. O etanol caiu 11,75% na prévia de agosto.
O óleo diesel, por sua vez, subiu 0,54% na capital goiana,
acumulando alta de 36,48% no ano e 59,60% em 12
meses. Já a energia elétrica residencial também pressionou
a queda do IPCA-15 em Goiânia. O subitem caiu pela
quarta vez seguida (-6,15%). (Especial para O Hoje)

Valor da cesta básica cai 8,71%
em agosto, segundo Procon
Uma pesquisa divulgada
pela Prefeitura de Goiânia,
através do Programa de Defesa do Consumidor (Procon
Goiânia), aponta queda de
8,71% no valor da cesta básica,
em agosto. O levantamento,
divulgado na terça-feira
(30/08), avaliou 30 itens, em
dez estabelecimentos comerciais da capital goiana.
O levantamento realizado
entre os dias 19 e 22 de agosto
apresenta que, em julho, a
cesta básica custava R$ 642,35.
Agora, a cesta custa R$ 55,97,

podendo ser encontrada por
R$ 586,38, conforme dados da
Gerência de Cálculo e Pesquisa
do Procon Goiânia.
Em relação ao valor do
quilo, o tomate comum foi
o produto que apresentou
a maior variação, de R$ 0,85
e R$ 6,89, ou seja, um percentual de 710,59% de diferença. O feijão tipo 1 apresentou uma variação de
62,58%, com preços variando de R$ 7,99 e R$ 12,99. Já
o açúcar, café e arroz, registraram as menores varia-

ções, entre 14% e 27%.
Segundo o Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese), as cidades que representaram maior valor na
cesta básica foram Florianópolis e São Paulo, e os menores
em Aracaju e Salvador. Ao
comparar as capitais, Goiânia
ocupava o 9º lugar em maio,
se mantendo estável em junho
e julho, quando a cesta foi encontrada no valor de R$
672,91. (Maria Paula Borges,
especial para O Hoje)
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Os materiais, em sua maioria objetos plásticos, foram recolhidos do ponto chamado de “Ilha do lixo”, local de acúmulo de resíduos na divisa dos municípios de Bela Vista e Hidrolândia

Poluição do Rio Meia Ponte pode
afetar abastecimento da capital
Alexandre Paes
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,
no interior do estado.
Mas, a cada dia que passa
o rio goiano fica em situação
de calamidade. Isso porque
muitos resíduos e dejetos impróprios como esgoto são descartados nas margens e nas
águas que cortam a cidade.
Por isso, é necessário ficar
alerta com essa situação ambiental que só piora.
O ambientalista Gerson Neto
explica que em todo percurso
que o rio Meia-Ponte corta a cidade, ele recebe várias influências de dejetos inapropriados,
se tornando um verdadeiro esgoto a céu aberto. “Temos um
rio de águas imprestáveis, e os
municípios abaixo não utilizam

Comurg tem realizado trabalhos de limpeza da
cidade, das margens dos rios e mananciais
dessa água devido a péssima
qualidade que ela chega por
conta da poluição”, ressaltou.
Na semana passada cerca
de duas toneladas de lixo flutuante foram retiradas do rio.
Os materiais, em sua maioria
objetos plásticos, foram recolhidos do ponto chamado
de “Ilha do lixo”, local de acúmulo de resíduos na divisa
dos municípios de Bela Vista
e Hidrolândia.
A ação foi organizada pelo
Sistema OCB/GO, em continuidade das atividades de
educação ambiental da Campanha Dia C Ambiental. Uma
equipe técnica chefiada pelo
urbanista e ambientalista
Luiz Roberto Botosso Júnior
fez a retirada do lixo.
“Essa ação de educação ambiental é fruto de uma parceria
com as cooperativas de proteção do rio. Percorremos mais
de 500 quilômetros e descobrimos alguns pontos com muito acúmulo de resíduos sólidos

e, agora, nessa grande ação
com nossos parceiros, retiramos esse lixo e daremos a ele
uma destinação econômica, levando-o para a reciclagem”,
explica o presidente do Sistema
OCB/GO, Luís Alberto Pereira.
A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg)
também têm realizado trabalhos de limpeza da cidade e
das margens dos rios e mananciais. Somente nos últimos
meses outras 220 toneladas
de entulho e resíduos foram
recolhidas em toda capital,
sendo encaminhadas para os
locais corretos de descarte.

Proteção e Preservação

O grupo Guardiões do Rio
Meia Ponte luta pela recuperação e proteção desses mananciais. Os membros organizam mutirões de limpeza,
trabalhos de reflorestamento
das margens do rio, além de
trabalhar com a análise da
água, para saber como anda

a qualidade da água do rio.
Ernesto Renovato, um dos
membros da rede de articulação, diz que a situação está
indo de mal a pior, tanto em
termos de quantidade, quanto
da qualidade da água. “A situação do rio dentro da capital é lastimável. A água já
chega sem uma boa qualidade, mas captamos água dele
e distribuímos à população.
Na altura em que o rio passa
pela região do bairro balneário meia ponte, o rio começa
a receber uma grande carga
de esgoto”, contou.
Segundo Renovato, a cobertura vegetal ao longo do
rio e de seus afluentes foi quase toda destruída. A Capital,
com cerca de 1,6 milhão habitantes, é a que mais gera preocupação para os que lutam
pela preservação do rio MeiaPonte. A maior parte do problema é por falta de conscientização da própria população.
“Existem várias ocupações

que ficam às margens do rio,
e essas pessoas acabam despejando os dejetos no rio. Até
mesmo as pessoas que jogam
o lixo pela janela do carro
contribuem com a poluição
e degradação do rio”, relatou.
“Essas duas toneladas são a
mínima parte, porque fora o
lixo que fica flutuando, tem
muita coisa que fica no fundo
do rio” completou.
Para recuperar o rio MeiaPonte, os especialistas apontam
que as áreas de proteção permanente (APP) deveriam ser
ampliadas, partindo especialmente das políticas públicas.
“Nesse momento todo o país
passa por perda de vazões dos
rios e mananciais. Por isso devemos recuperar as matas ciliares e as nascentes. Outra medida é criar parques ecológicos
ou APPs com restrições de desmatamento”, destacou Gerson.
“Precisamos proteger os
rios que abastecem a cidade,
e pensar que não podemos
aumentar a cidade de forma
descontrolada ou poderemos
ter problemas para abastecer
todas essas pessoas com água”
finalizou o ambientalista.

Conheça o
Rio Meia Ponte
No ano de 1732 nascia o
nome rio Meia-Ponte quando
o Anhanguera, Bartolomeu
Bueno, na tentativa de atravessar o rio fez o uso de
duas toras, mas ao retornar
só tinha uma por ter sido levada pela enchente, por isso
recebeu o nome que está
presente até hoje.
Já em 1933 nasceu a capital goiana e um dos motivos
de escolher o lugar para a
capital foi a hidrografia. Dois
anos depois foi construída a
Usina do Jaó, nas proximidades do rio, devido a demanda
por energia. No dia 3 de abril
de 1945, uma chuva forte danificou os equipamentos da
usina, então geradores foram
usados como alternativa.
Somente em 1947 que a
usina foi reconstruída e em
1959 entrou em operação a
quarta etapa da Usina. Com o

crescimento em massa na Capital, em 1970 o rio começou
a ficar poluído e as usinas foram desativadas em seguida.
A Estação de Tratamento
de Água no rio Meia Ponte
(ETA) Eng. Rodolfo José da Costa e Silva foi inaugurado em
1988. Em 2003 quatro novas
nascentes foram descobertas
em Taquaral de Goiás. A estação de tratamento de esgoto
de Goiânia nasceu em 2004
com a meta de tratar 80% dos
esgotos da grande Goiânia.
Os municípios banhados
pelo Rio Meia Ponte são; Itauçu (onde o rio nasce), Santo
Antônio de Goiás, Nova Veneza, Brazabrantes, Goiânia,
Goianira, Inhumas, Aparecida
de Goiânia, Bela Vista de
Goiás, Senador Canedo, Pontalina, Aloândia, Joviânia,
Goiatuba e Panamá. (Especial
para O Hoje)

Segundo Renovato, a cobertura vegetal ao longo do rio e de seus afluentes foi quase toda destruída
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Peritos da ONU mantêm visita a
Zaporizhzhia apesar de bombardeios
Ações militares
foram registradas
nesta quinta-feira
A Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) anunciou que vai manter as visitas
à central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por tropas
russas, na Ucrânia, apesar dos
relatos de bombardeios nas
proximidades, disse o diretorgeral da instituição, Rafael
Grossi. Nas últimas horas, Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre os ataques desta
quinta-feira (1º) à central.
“Houve atividades militares, inclusive esta manhã, há
alguns minutos”, disse Grossi
em entrevista na cidade de
Zaporizhzhia, a cerca de 120
quilômetros (km) da central.
“Mas tendo chegado tão
longe, não vamos parar”,
acrescentou, lembrando que
o objetivo inicial será avaliar
de imediato a situação de segurança da usina.
De acordo com o ex-presidente da Câmara da cidade
de Zaporizhia, Dmytro Orlov,
os russos atacaram novamente
Enerhodar, a cidade-satélite
perto da central nuclear, ferindo vários civis.

Por sua vez, o Exército russo acusou as tropas ucranianas de terem enviado uma
equipe de “sabotadores” para
as proximidades da central
nuclear, no dia visita da missão da AIEA.

Acusação

No Telegram, o chefe de
gabinete do presidente ucraniano, Andrii Yermak, acusou
Moscou de tentar “destruir”

De acordo com o expresidente da
Câmara da cidade de
Zaporizhia, Dmytro
Orlov, os russos
atacaram
novamente
Enerhodar

a missão da ONU ao agir como
“Estado terrorista”.
“Os russos bombardearam
Energodar e o território da
central nuclear de Zaporizhia”,disse Yermaki.
Por meio do Ministério da
Defesa, os russos informaram
que estão atacando, com o uso
de helicópteros, um “grupo
de sabotagem” que atua na
central de Zaporizhzhia.
Ontem, no início da tarde,

uma coluna com cerca de 20
carros, metade com as siglas
da ONU, e uma ambulância
chegaram à localidade de Zaporizhzhia, localizada a cerca
de 50 km da central.
A missão da agência, constituída por 14 pessoas, foi recebida pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
no dia anterior em Kiev, tendo
deixado a capital na manhã
de quarta-feira.

EGITO

Petroleiro volta a ﬂutuar após encalhar no Canal de Suez
Rebocadores auxiliaram
um petroleiro que ficou brevemente encalhado no Canal
de Suez, no Egito, na noite
de quarta-feira (31), após uma
falha técnica em seu leme,
informou a Autoridade do Canal de Suez (SCA em inglês).
A embarcação de 252 metros, Affinity V, derivou para

obstruir a seção Sul do canal
enquanto viajava em um comboio de navios por volta das
14h, pelo horário de Brasília,
disseram fontes do canal.
Fontes da SCA disseram
pouco depois das 19h que o
tráfego voltou ao normal. O
incidente ocorreu no mesmo
trecho de pista única do canal

onde um navio de carga gigante, o Ever Given, encalhou
em março de 2021 e ficou
preso por seis dias, interrompendo o comércio global.
De acordo com o serviço
de monitoramento de navios
TankerTrackers, o navio-tanque Aframax Affinity V parecia ter perdido o controle en-

quanto se dirigia para o Sul.
Na manhã desta quintafeira (1º), os dados de rastreamento de navios da Refinitiv e o site Marine Traffic
mostraram que o Affinity V
havia passado pelo canal e
estava no Golfo de Suez.
Depois que o Ever Given
encalhou, a SCA anunciou

planos acelerados para expandir o canal, incluindo a
extensão de um segundo canal que permite a passagem
de navios em ambas as direções ao longo de parte de seu
curso e aprofundamento de
um canal existente.
As obras de expansão devem ser concluídas em 2023.

RAVIL MAGANOV

ALEMANHA

Morre presidente de petroleira

crítico à invasão da Ucrânia

Sindicato exige reajuste salarial de 5,5% para seus mais de 5 mil pilotos este ano

Pilotos da Lufthansa entram em greve
Pilotos da companhia aérea alemã Lufthansa anunciaram uma greve para esta
sexta-feira (2), em meio a uma
disputa salarial que pode piorar o caos aéreo na Europa.
A greve afetará voos de passageiros e de carga.
O anúncio foi feito na noite
desta quarta-feira, após mais
uma rodada frustrada de negociações. O sindicato dos pilotos Vereinigung Cockpit (VC)
exige um aumento salarial
de 5,5% este ano para seus
mais de 5 mil pilotos e compensação automática da inflação a partir do próximo
ano. A Lufthansa argumenta
que, diante do alto endividamento após a crise provocada

pela pandemia de covid-19,
o aumento não pode ser tão
acentuado.
Segundo o VC, 97,6% votaram a favor da disputa trabalhista – na Lufthansa Cargo,
esse índice chegou a 99,3%.

Eurowings também
ameaça greve

O sindicato dos pilotos
também se prepara para atacar a maior subsidiária da
Lufthansa, a Eurowings, com
suas cerca de 100 aeronaves.
De acordo com uma votação
nesta quarta-feira, 97,9% dos
membros votaram a favor de
uma disputa trabalhista. No
entanto, como ainda há uma
rodada de negociação na pró-

xima semana, os pilotos ainda
não farão greve.
Neste verão europeu, companhias aéreas, incluindo a
Lufthansa, foram forçadas a
cancelar milhares de voos devido a greves e falta de pessoal em solo.
Os problemas causaram
filas enormes nos aeroportos,
cancelamentos e atrasos de
milhares de voos e pilhas
enormes de malas acumuladas nos aeroportos.
No início de agosto, a administração da Lufthansa chegou a um acordo salarial com
o pessoal de terra, evitando
novas paralisações depois que
uma greve a forçou a cancelar
mais de mil voos.

Ravil Maganov, presidente da Lukoil, a segunda
maior produtora de petróleo da Rússia, morreu nesta
quinta-feira (1º) após cair
da janela de um hospital
em Moscou, afirmou à
agência Reuters uma fonte
ligada à família.
A imprensa russa noticiou a morte do empresário de 67 anos, mas não
revelou as fontes nem o
motivo por que ele estava
no hospital. A Lukoil emitiu uma nota afirmando
que Maganov faleceu
após uma “doença grave”, sem mais detalhes.

A clínica em que Maganov estava costuma ser
apelidada “Hospital do
Kremlin”, por ter membros das elites políticas
e empresariais da Rússia
entre seus pacientes.
Vários outros executivos ligados ao setor energético russo morreram
repentinamente em circunstâncias pouco claras
nos últimos meses. Um
dia depois de a Rússia invadir a Ucrânia, um gerente de alto nível da Gazprom, Alexander Tyulakov, morreu em sua casa
em São Petersburgo.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3085/0222 - 1° Leilão e nº 3086/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 16/09/2022 até 25/09/2022, no primeiro
leilão, e de 30/09/2022 até 10/10/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS,
SC, SP e TO e no escritório da leiloeira, HÉLCIO KRONBERG, no endereço Rua André de Barros
226, sala 915 e/ou Rua Padre Anchieta 2540, Edifício Novo Centro, Curitiba/PR, CEP 80010-080,
telefone (41) 3233-1077. Atendimento no horário de segunda a sexta das 8:30h - 18:00h. (Site:
www.kronbergleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 26/09/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 11/10/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.kronbergleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Nós cantamos a primavera
Além dos shows, o festival oferece também um enriquecedor entrelaçamento entre professores e instrumentistas, promovendo troca de informações e experiências na área de música com as oficinas
Lanna Oliveira
Comemorando 22 anos de história, o festival Canto da Primavera segue até domingo
(4) com muita programação por vir. O evento
firmou-se como importante ferramenta de
valorização da cultura de Goiás e promove
para artistas locais uma projeção nacional.
Este ano, além dos 25 shows regionais, o
evento conta com uma atração nacional: o
cantor porto-alegrense Vitor Kley, que tem
show marcado para ocorrer neste sábado
(3). Para quem se aventurar em conferir a
programação em Pirenópolis encontra ainda
oficinas e local para gravação de músicas.
A 21ª edição do Canto da Primavera –
Mostra de Música, em Pirenópolis com 25
atrações regionais e uma nacional: o cantor
porto-alegrense, Vítor Kley, e ainda oficinas
com renomados mestres da música. Marcado
por evidenciar a cultura regional e priorizar
a conexão artística com o público, o festival
enraíza suas convicções. Por meio da música,
o berço da cultura goiana respira arte nesse
período. Por quase uma semana, Pirenópolis
se torna palco de irradiação de cultura, informação e arte musical.
O som de MPB, jazz, samba e muito
mais são interpretados por nomes como
Juraildes da Cruz, Ricardo de Pina, Carne
Doce, Bororó, Debora di Sá, Chá de Gim,
Pádua, e outros. Na parte de oficinas, são
ministradas aulas de Violão/Guitarra, Musicalização Infantil (Canto), Elaboração de
Projetos Culturais, DJ e Percussão Infanto
Juvenil. Além de toda a programação, que
é gratuita, a mostra também conta com o
Estúdio Primavera, local que oportunizará

a gravação de músicas autorais por artistas
e bandas goianas durante o festival.
“O Canto da Primavera é um importante
instrumento de incentivo e fomento à cultura
goiana”, ressaltou o secretário de Cultura,
Marcelo Carneiro. Para ele, viver o festival
é mostrar o que a cultura goiana tem de
melhor. “Valorizar nossos artistas sempre
foi prioridade nesta gestão, assim como a
interiorização da nossa cultura. Uma das
principais novidades da edição deste ano é
exatamente a oportunidade que 12 artistas
terão de gravar suas composições no Estúdio
Primavera”, disse.
Nesta edição foram registradas 226 inscrições de músicos para se apresentarem e
outros 30 artistas se candidataram para ministrar oficinas no festival. Sucesso concretizado, o Canto da Primavera age como
agente principal, para além da arte, também
no fomento econômico. Com investimento
de R$ 2 milhões em recursos estaduais, os
cachês dos shows e oficinas variam de R$ 10
mil a R$ 17 mil e foram voltadas, exclusivamente, a artistas residentes no Estado de
Goiás selecionados previamente via edital.
A atração nacional é o cantor porto-alegrense Vitor Kley, que sobe ao palco pirenopolino no sábado (3), às 21h30, no Largo
Beira Rio. Ele apresenta sucessos como ‘O
Sol’, ‘Morena’, ‘A Tal Canção pra Lua’ e
muitas outros. Nome de destaque na cena
musical brasileira, ele começou a tocar
violão ainda na adolescência, sendo incentivado por sua mãe e seu pai e ainda criança, com apenas dez anos de idade compôs
sua primeira música, escrita por ele em
homenagem a sua avó falecida.

O começo de tudo

Criado no ano 2000 como mecanismo de
valorização da criação musical, o Canto da
Primavera firmou-se, ao longo dos anos,
como evento de relevância artística para o
Estado de Goiás. Realizado pelo Governo de
Goiás, por meio da Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte (Seduce), o festival abre
espaço para artistas locais dividirem o palco
com grandes nomes da música popular brasileira e oferece vasta programação paralela
de formação artística e fomento à cultura.
Em sua 21ª edição, a Mostra de Música
de Pirenópolis vem produzindo benefícios
concretos para a cultura goiana por meio da
promoção de um perfil atual da música goiana e brasileira e de suas tendências nos mais
variados ritmos e gêneros. Já se apresentaram
em Pirenópolis grandes cantores, como Zé
Ramalho, Raimundo Fagner, Zeca Baleiro,
Alceu Valença, Elba Ramalho, Barão Vermelho, Cidade Negra, Paralamas do Sucesso,
Almir Sater, Chitãozinho e Xororó, Skank,
Los Hermanos, Di Paulo & Paulino, Nando
Reis, Sérgio Reis, Lenine e mais.
Além de criar entretenimento, o festival aquece o turismo e movimenta a economia do Estado. A lotação das pousadas
e hotéis chega a um número significativo.
O evento também gera emprego para a
população de Pirenópolis, além dos reforços por meio de mão de obra temporária em restaurantes, bares e hotéis da
cidade. Durante a realização do evento,
a cidade se torna uma espécie de ponto
de irradiação de cultura, informação e
arte musical, de forma intensa e alegre.
(Especial para O Hoje)

Show com Juraíldes
da Cruz marcou a
abertura do Canto
da Primavera 2022
na última terçafeira (30)
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O poder das redes sociais
No lançamento da Editora Hábito, o
especialista em mídias e Política Econômica Martin
Mooree analisa uso do Facebook, Twitter e Google

Filme possui direção, montagem e roteiro de Rainy Ághata

Documentário
goiano
Filme goiano ‘Congadeiros de
Emoções, Força e Fé’ estreia
nesta sexta-feira (2)
Elysia Cardoso
Para quem tem interesse
em conhecer mais a fundo
a congada, tradição religiosa, étnica e cultural presente
há mais de 50 anos nas tradicionais festividades da cidade de Goiás , um documentário que demonstra
seu processo histórico será
lançado nesta sexta-feira
(2), às 19h30, nos canais do
youtube ‘Congo Vilaboense
da Cidade de Goiás’ e ‘Cereja
do Cerrado Produções’.
Intitulado Congadeiros
de Emoções, Força e Fé, o
média-metragem tem direção, montagem e roteiro de
Rainy Ághata. Em pouco
mais de 60 minutos de duração, a produção audiovisual aborda aspectos como
o motivo do início das apresentações, os primeiros
componentes, o contexto
das músicas e da fabricação
de alguns instrumentos e,
ainda, os cargos e a simbologia de cada membro.
O público também terá
a chance de entender o
que representa economicamente os eventos da congada, o que significa para
a população vilaboense ter
esta manifestação no seu
calendário e como são repassados os ensinamentos
para as novas gerações.
Isso com o objetivo de
alertar para a importância
de manter a cultura viva
e contínua, por meio da
oralidade característica comum à cultura popular. A
produção envolve veteranos e integrantes da Congada da cidade de Goiás,
mas também traz um olhar
para os novatos e para as
mulheres. “Tive o cuidado
de demonstrar a relevância e o protagonismo das
mulheres que participam
da vida dos congadeiros,
mesmo que elas fiquem
nos bastidores. A relação

delas com eles, com as
crianças e como elas entendem e se reconhecem
no contexto cultural da
congada”, destaca Rainy.
O documentário ainda
conta com a participação
da doutora em Performances Culturais, Eliene Nunes,
e da mestra em História,
Jade Damásio, que demonstram, de forma científica,
como o grupo do Congo Vilaboense enriquece a cultura do estado de Goiás. O
projeto foi contemplado
pelo Edital de Seleção de
Projetos da Cultura Popular,
Concurso nº 10/2021, da Secult Goiás - Secretaria de
Cultura - Governo Federal.

Congo vilaboense

A congada é uma tradição que integra as festividades religiosas e não religiosas que ocorrem anualmente na cidade de Goiás,
como uma fonte de fé e esperança e também uma representação da resistência
dos povos afro-brasileiros.
Consiste em apresentações coreografadas, em
meio a músicas com toques
de percussão e sons de instrumentos rústicos feitos
com cabaça, tambores, violão e viola, além de uma
encenação que retrata a
disputa entre mouros e
cristãos, que são diferenciados pelas cores vermelho e azul, respectivamente,
e que se encerra com a paz
entre os dois grupos.
Seu palco principal é a
Igreja do Nossa Senhora
do Rosário, que foi construída em 1761, por escravos, com o intuito de abrigar a irmandade em devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos,
o que reforça também a
proposta de resistência e
manutenção da cultura religiosa da cidade de Goiás.
(Especial para O Hoje)

O trecho escrito por Martin Mooree, diretor do Centre
for the Study of Media, Communication and Power e conferencista sênior do Departamento de Política Econômica da faculdade King’s College de Londres, dá o tom sobre a abordagem do livro ‘Democracia hackeada: como a
tecnologia desestabiliza os
governos mundiais, publicado
no Brasil pela Editora Hábito’.
Na obra dividida em três
partes e nove capítulos, o escritor explica como os cidadãos usam as ferramentas
das redes sociais para incubar protestos e coordenar
ações coletivas contra governos autoritários e autocráticos. Segundo ele, porém, ao
desenvolver essas revoluções
por meio da tecnologia, os
governos democráticos aproveitam para usufruir dessas
plataformas e se autopromover. “Erraram ao presumir
que suas ferramentas eram
inerentemente democratizantes, quando a tecnologia
apenas permitia novas maneiras de alcançar objetivos
políticos”, revela Mooree.
Democracia Hackeada é o
panorama de um mundo em
que cidadãos são reduzidos a
dados e submetidos à análise
e ao processamento de vigilância em tempo real, no qual
o indivíduo está sujeito à criminalidade subentendida. Ainda, o especialista em Política
Econômica compartilha com
o leitor como isso pode gerar
consequências negativas no
bem-estar social, na liberdade
e privacidade dos usuários de
redes sociais – pois, para Mooree, o celular causa mais impactos na vida das pessoas do
que a mudança de governo.
O livro é uma análise de

como governos autoritários,
elites abastadas e hackers
extremistas conseguem manipular escolha de votos no
período eleitoral, além de
burlar processos democráticos e transformar o Facebook, Google e Twitter em
campos de batalha para formar opiniões. Pois, à medida
que os usuários migram para
a vida on-line, tornam-se
cada vez mais vulneráveis
às Fake News, já que as plataformas digitais são construídas para conquistar a
atenção com base no lance
mais alto: manipular ideais.

Sobre o autor

Martin Moore é diretor do
Centre for the Study of Media,
Communication and Power
e conferencista sênior do Departamento de Política Econômica da faculdade King’s
College de Londres. Foi diretor fundador da instituição
beneficente Media Standards
Trust (2006-2015), onde recebeu os prêmios Knight News
Challenge e Prospect Think
Tank. Escreve exaustivamente sobre meios de comunicação e políticas públicas e vive
em uma fazenda em Oxfordshire. (Especial para O Hoje)

Autor Martin Moore escreve exaustivamente sobre meios de comunicação e políticas públicas

RESUMO DE noVELas
t
Chamas da Vida
o policial diz para carolina
que foi encontrado tóxico nas
coisas dela. Pedro diz que alguém colocou. carolina diz
que nunca usou. o policial é
irônico com carolina. Ela se
irrita e pergunta se Vilma está
pagando o policial. o policial
fica tenso, mas coloca carolina na viatura. Lincon pergunta como Lipe começou a atacar crianças. Lipe diz que é
uma coisa que ele não controla. Lincon diz que Lipe é
safado. raissa diz para Vivi
que Gabriel está cada dia mais
parecido com o homem que
a estuprou.

Mar do sertão
adamastor revela que Zé
Paulino não morreu. Lorena
confessa que contou sobre
sua gravidez a Tertulinho. Tertulinho encontra adamastor
e descobre que Zé Paulino
está vivo. Dodôca se prepara
para contar a candoca sobre
Zé Paulino, quando sente uma
pontada e cai desacordada.
candoca se desespera com a
morte da mãe. Tertulinho percebe que Dodôca morreu antes de contar a candoca sobre
Zé Paulino e decide guardar
segredo. com a ajuda de Vespertino, Tertulinho falsifica
documentos de Zé Paulino.

Cara e Coragem
Ítalo e anita têm sua primeira noite de amor. alfredo
incentiva olívia a fazer o espetáculo com Enzo. Duarte
tenta aconselhar Danilo. renan observa Lou e Lucas dançando. Moa conta para rebeca
o que sabe sobre Danilo. renan pede para reatar com
Lou. Enzo sofre um acidente
e pede a ajuda de Hugo. andréa vê Jéssica na casa de
Bob. Margareth descobre que
a fórmula está incompleta. Jonathan entrega a fórmula para
o representante do consórcio
médico. rebeca questiona Danilo sobre a morte de clarice.

Poliana Moça
andré, Vinícius, Jefferson,
formiga e Luca assistem a um
filme na casa de raquel, Brenda e celeste. otto é informado
de diversos pontos negativos
em seu livro, mas oferece ajuda a Tânia. Éric convence Poliana a matar aula, mas ela
desiste no meio do caminho.
sara fala para otto que o rosto
do menino da escola não combina com nenhum outro existente, e ele desconfia de que
seja um androide. Pinóquio
segue sentindo coceiras na
perna. Poliana fala a Éric que
não ganha o reconhecimento
que merece.

Pantanal
com intermédio de alcides,
José Leôncio permite que Zaquieu faça parte da comitiva.
Zefa deixa claro a Tadeu que
só dorme de novo com o peão
depois de casada. alcides tem
uma visão de Trindade dizendo ao peão que ocorrerá uma
desgraça. Guta conta a Maria
Bruaca que Marcelo não é filho de Tenório, e revela sua
gravidez. Mariana conversa
com Marcelo sobre negócios.
Guta conta a Marcelo que Maria não se sentiria confortável
com o namorado morando na
fazenda. Marcelo pensa em
confrontar Tenório.
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encontro cultural
o 7º Encontro regional
de cultura será realizado em
ipameri, região sudeste do
Estado, nesta sexta-feira, (2).
Trata-se de iniciativa promovida pela secretaria de Estado
da cultura (secult Goiás), com

Hoje (2), no Lowbrow, ocorre um tributo ao Guns N' Roses, às 22h30
objetivo de capacitar e auxiliar as cidades goianas a operacionalizar a Lei cultura Paulo Gustavo. o evento será
realizado das 10h às 16h, na
cerâmica Boa nova. são públicos-alvo do encontro prefeituras e seus gestores culturais, mas artistas, produtores, associações e pessoas
ligadas à área cultural também podem participar. Quando: sexta-feira (2). onde: rua
Vitorino Benvinhati, nº 229,
Bairro Dom Vital - ipameri.
Horário: das 10h às 16h.

esporte e Lazer
realização do Governo
de Goiás, por meio da secretaria de Estado de Esporte e Lazer, os Jogos abertos são o maior evento esportivo do Estado, com 12
etapas classificatórias e seis
regionais. as atividades se
iniciam nesta sexta-feira (2),
com a fase final das modalidades coletivas de quadra,
reunindo os campeões regionais no masculino e feminino. Para o secretário
Henderson rodrigues, esta

edição consolidou a competição, retomada no ano
passado, após arrefecimento da pandemia de covid19. Quando: sexta-feira (2).
onde: rua sen. Morais filho,
n° 351, setor campinas Goiânia. Horário: 19h.
exposição individual
até 24 de setembro, a
arte Plena casa Galeria, em
comemoração aos seus 15
anos, traz a Exposição individual ‘Paint - Gravuras inéditas’ do artista e professor
José césar clímaco, mais conhecido como Zécésar. Ele
é considerado um dos maiores gravadores do Estado,
considerando sua atuação
dentro e fora da academia
(faV, UfG), lugar em que lecionou por mais de três décadas, e continua acompanhando um grupo independente de pesquisa, o ateliê
Livre de Gravura. Quando:
até 24 de setembro. onde:
rua 89, nº 546, setor sul –
Goiânia. Horário: 18h. informações: (62) 98414-9617
e @arteplena.casagaleria.

MPB, Jazz e maracatu embalam 2º dia de
festival de música no interior do Estado
O segundo dia do Canto
da Primavera – Mostra de
Música de Pirenópolis, foi
recheado de Jazz, MPB e maracatu. Além dos shows, oficinas e o Estúdio Primavera
movimentaram o público
durante todo o dia.
O grupo Gafieira Jazz,
que se inspira nos grandes
temas da música dos anos
40 e 50, especialmente no
Jazz Dixieland e Samba de
Gafieira, abriu a noite no
Cine Pirineus. “Nosso grupo
tem cerca de cinco anos e
nasceu com intuito de mostrar esse Jazz que flertava
mais com o blues. Tentar fazer algo diferenciado do que
a gente vê por aí”, ressaltou
o líder da banda, Luciano.
Na sequência, Darwinson
e banda subiram no palco
do Cine Pirineus e encantou
o público com músicas auto-

Mostra movimentou o público com shows e oficinas gratuitas
rais, além de releituras de
sucessos de ícones como Milton Nascimento e João Bosco.
“Aqui o clima é o melhor possível. A arte borbulha aqui
nessa cidade”, ressaltou o
cantor que já participou de
outras edições do festival.
O segundo dia de Canto
da Primavera também foi de

inauguração do palco Prainha
e quem abriu a festa foi Ricardo de Pina Quinteto, com
repertório inspirado na música instrumental brasileira,
com composições autorais
que fazem uma fusão das
manifestações populares com
o Jazz. “Sou cria do Canto da
Primavera porque participei

de várias oficinas e depois
como artista. Para mim é uma
satisfação poder fazer parte,
primeiro como aluno e depois
como artista”, ressaltou.
Também no palco Prainha,
o grupo Maracatu Baque de
Rocha encerrou as apresentações do dia, com um repertório especial de "loas" trazidas do Maracatu Nação Porto
Rico, de Recife, Pernambuco,
do qual é o grupo filho em
Goiás. “Estamos muito felizes
de participar do Canto da Primavera esse ano”, disse a
coordenadora do grupo, Juliana de Melo Bernardes.
O Canto da Primavera
2022 segue até domingo (4)
com 25 atrações regionais e
uma nacional: o cantor porto-alegrense, Vítor Kley. Ao
longo dos dias, são realizadas oficinas com renomados
mestres da música.

CELEBRIDADES
Paolla oliveira se pronuncia
sobre polêmica de casamento secreto com Diogo
nogueira
os fãs de Paolla oliveira
e Diogo nogueira pedem,
constantemente, que o casal
se case logo. Juntos há pouco
mais de um ano, os dois já
contaram, em uma entrevista,
que se veem casados, apesar
de não dispensarem uma festança para a comemoração.
recentemente, internautas
apontaram que Paolla e Diogo haviam se casado em segredo após um detalhe em
uma foto chamar atenção.
Paolla postou uma foto com
uma aliança no dedo. Em entrevista ao podcast ‘GE Talks’,
do spotify, a atriz explicou
que a aliança era parte do figurino de sua personagem
na novela das 19h. "Vira e
mexe eu venho com aliança
da novela. aquela aliança era
da novela. E nem sou mais
casada na novela. acabo me
divertindo com tudo o que é
criado, com todas as confusões", contou. (nathalia Duarte, Purepeople)
neymar pode sair do PsG?
Gigante europeu faz oferta
milionária pelo jogador
Vivendo uma ótima fase
no PsG, neymar pode estar
próximo de dar adeus ao clu-

Ivete Sangalo é processada por exfuncionário e indenização pode
ultrapassar R$ 1,4 milhão
Ivete
Sangalo e
a empresa
que administra sua
carreira, a
IESSI
Music Entertainment, foram processadas
por um ex-funcionário
que trabalhou com a cantora e apresentadora durante 25 anos. O profissional, que trabalhou
como roadie na equipe
da baiana, moveu uma
ação trabalhista e pede
R$ 1,4 milhão em indenização. As informações são
do colunista Lucas Pasin,

be francês. isso porque um
gigante europeu preparou
uma oferta para fazer ao jogador, que é o brasileiro com
a transferência mais cara do
mundo. segundo informações
do jornal britânico ‘Daily Mail’,
o chelsea pretende tirar o
brasileiro do PsG ainda nesta
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@juicefotos_shows

Clássicos do rock
nesta sexta-feira (2), o
público do Lowbrow Lab arte
& Boteco poderá conferir
um tributo ao Guns n' roses
e a outros clássicos do rock.
o show terá início às 22h30
e será comandado pela banda shotgun. formada por
Mokinha (bateria e produção), andré adonis (vocal),
rodrigo Miranda (guitarra)
e Luiz Paniago (contrabaixo),
a shotgun é uma banda de
hard rock que foi fundada
em janeiro deste ano. além
de Guns n' roses, nomes
como Mötley crüe, Whitesnake e outros. Quando: sexta-feira (2). onde: rua 115,
quadra f43a, lote 214, nº
1684, setor sul - Goiânia.
Horário: 22h30.

n

do ‘UOL’. O ex-roadie afirma ter sido desligado da
equipe de Ivete em agosto
de 2020. Na ação, ele alega
que trabalhou durante 25
anos sem carteira assinada e sem nenhum benefício. Ele também diz não
ter recebido os direitos
sobre a rescisão. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

janela de transferência, que
fecha nesta quinta-feira (1º).
segundo o veículo, neymar
seria o nome que Thomas Tuchel, técnico do chelsea, quer
para o time. Pelo lado do
PsG, a oferta por neymar só
seria aceita para evitar sanções do fair Play financeiro

da UEfa, uma pena ao clube
que não aceitar um acordo
de forma unilateral. (nathalia
Duarte, Purepeople)
Detalhe em fotos de Larissa
Manoela com andré Luiz
Frambach chama atenção
em namoro do casal
Larissa Manoela e andré
Luiz frambach foram flagrados no maior chamego em
uma praia no rio de Janeiro
na quarta -feira (31). Um detalhe, porém, chamou a atenção de quem olhou mais cuidadosamente para as fotos
do casal. nas imagens, Larissa
Manoela e andré Luiz frambach aparecem aos beijos
com roupas de praia e uma
aliança na mão. Porém, não
é de hoje que os seguidores
mais atentos repararam que
os atores estão usando um
anel de compromisso. nas
redes sociais, os fãs do casal
já comentam sobre o acessório - e se derretem pelo romantismo - há um tempo. "a
Larissa Manoela e o andré
começaram a usar aliança,
sério que fofos", escreveu um.
"É muito nítido o quanto a
Larissa Manoela e o andré
Luíz são extremamente apaixonados um pelo outro, fico
vendo os stories deles babando", observou outra. (nathalia Duarte, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Você pode conseguir uma
grande ajuda hoje, seja da família,
dos amigos ou do seu par amoroso. o dia é favorável para a finalização de algo. saiba ser grato
e adote uma postura mais leve.
os gastos precisam ser moderados. Você pode resolver uma dívida que estava te preocupando.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
sua energia está grande e
pode ser um dia ótimo ao lado
de amigos. Viagens podem acontecer. É um dia mais agitado, no
qual você precisa tomar decisões.
Vale a pena usar e abusar da
sua energia hoje e se aventurar.
Hoje é um bom dia para seguir
seus impulsos e intuições.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia traz dificuldade de
foco e medos indefinidos. Mantenha a calma. Tome cuidado
com a paranoia, pois acabará
atraindo o que teme. Vale a pena
se esforçar para terminar o que
for preciso. não se perca das
suas obrigações. as relações familiares estão potencializadas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia pede avanço. Está
muito poderosa a energia de produtividade, brilho pessoal e magnetismo: ponha a mão na massa
e não procrastine. Dia rico e cheio
de brilho. Boas trocas, bons negócios e encontros favoráveis
acontecem. aproveite a sorte.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Tome cuidado com as seduções, porque você pode estar
usando mal seu poder de simpatia
hoje, pois é um dia em que você
conquista as pessoas facilmente,
convencendo-as do que você deseja. Pessoas também podem te
iludir. Vale a pena repensar excessos de todos os tipos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o seu dia traz muita energia
e zero foco. Você estará ansioso,
cheio de tarefas e tem o desafio
de planejar melhor as coisas e
ter autocontrole, bem como discernimento para não fazer tudo
por impulso ou na empolgação.
seja multitarefa e evite embates;
controle sua raiva.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia tem avanços e passeios.
Quanto mais você direcionar a
sua energia, mais você produzirá
ou crescerá, portanto saber para
onde você vai é indicado. as relações estão potencializadas também, principalmente a família.
Você pode se colocar à disposição para ajudar alguém.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Pode ser um dia cheio de deslocamentos ou positivo para fazer/planejar uma viagem. Bom
dia para focar sua mente em estudos ou projetos que demandem
uma boa visão estratégica. Você
pode ficar ansioso, portanto diversifique suas tarefas, porque
você pode se irritar ou enjoar.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode te deixar muito
crítico, julgador e insatisfeito
com tudo, e isso acaba atrapalhando as suas relações. Tome
cuidado para não ficar sustentando hábitos do passado, que
podem criar certa estagnação.
Mantenha o lado amoroso fluido
para que seu dia seja mais leve.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pode trazer pequenos
atrasos e a necessidade de ter
mais paciência e compreensão
com as pessoas. fora isso, pode
ser um ótimo dia para o autocuidado. Busque ter mais autoconfiança. novos cursos podem surgir. Existem possibilidades de ganhos e segurança emocional.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Você pode lidar com mudanças inesperadas e bruscas no
dia de hoje. colheitas podem
acontecer, por causa de tudo
que você semeou no passado.
Decisões rápidas precisarão ser
tomadas. É importante manter
o foco, mas pode ser desafiador
lidar com tantas tarefas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia pede organização, portanto você pode aproveitar a
energia para limpar, organizar e
retirar tudo que não serve mais
do caminho. É importante manter uma postura de praticidade
para tirar pendências da frente.
Tome cuidado para não se deixar
levar por sentimentalismos.

16

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2022

Essência

Urban jazz no Brasil
Elysia Cardoso
O jazz nacional está prestes
a ganhar mais um importante
capítulo. Tido como um dos
principais nomes do gênero
instrumental contemporâneo,
o pianista afrofuturista (por
convicção) e carioca (de nascença) Jonathan Ferr lança seu
novo single ‘Lá Fora’. A faixa,
que é a primeira de seu próximo álbum (‘Liberdade’, com
previsão de lançamento ainda
para este ano), aposta na conexão com o gênero urbano
para além do jazz, e traz como
participações especiais os rappers Coruja BC1 e Zudizilla.
‘Lá Fora’ chega ainda com
um videoclipe, que conta com
a presença dos três artistas.
Precursor do urban jazz no
Brasil, um braço do gênero
musical com uma pegada
mais pop, que mistura elementos de hip hop, R&B e outros ritmos, resultado em um
jazz mais urbano e popular.
Ferr apresenta em ‘Lá Fora’
(que tem produção assinada
pelo beatmaker Lossio) uma
sonoridade boombap misturada aos acordes do piano.
Com Zudizilla e Coruja BC1
protagonizando os vocais da
faixa, o resultado é um ‘jazz
mais urban’ do que nunca,
tanto pela presença dos rappers enquanto representantes
da música urbana, quanto
pela estética musical híbrida.
Sobre a parceria com Zudizilla e Coruja, o pianista conta: “Cada um escreveu a sua
própria rima e acabamos por

pensar no refrão juntos. Essa
música é o resultado de uma
troca profunda entre os envolvidos, ainda mais se tratando de um feat. Quando os meninos toparam a parceria, a
primeira coisa que eu fiz foi
chamá-los pra tomar uma cerveja, pra que todos pudéssemos
nos conectar ainda mais, para
que a faixa tivesse algo robusto
e verdadeiro. É nesse tipo de
conexão que acredito”.
Como tudo no consistente
trabalho de Jonathan Ferr, a
escolha de ‘Lá Fora’ como single de seu próximo álbum é
repleta de significado. Apesar
da mistura quase homogênea
entre o jazz e o hip hop, os
ouvintes mais atentos vão
identificar na nova faixa um
dos pilares do álbum do pianista: o 'auto-sampleamento',
uma vez que ‘Lá Fora’ é o
sample de ‘Chuva’, track de
seu álbum anterior, ‘Cura’.
“O nome do meu novo álbum, ‘Liberdade’, dá todo o
significado deste novo trabalho, e passa por diferentes
camadas. É ser livre tanto no
ato de samplear a mim mesmo, (sendo o sample um tema
às vezes tão controverso e
polêmico na indústria musical), quanto nas misturas sonoras, em que eu estou buscando um lugar fora dos estereótipos do que é jazz e do
que é rap”, conta o artista,
admitindo que um dos seus
objetivos é provocar o ouvinte, fazendo ruir os limites entre jazz, hip hop e R&B.
Por sua vez, sobre a escolha

Pianista afrofuturista
Jonathan Ferr lança single
‘Lá Fora’ com participação dos
rappers Coruja BC1 e Zudizilla

de ‘Chuva’ como primeira faixa
a ser sampleada, outras do álbum ‘Cura’ também serão para
novas faixas em ‘Liberdade’,
Jonathan arremata: “Eu queira
fazer de cara essa relação com
o Hip-Hop, dando o tom exato
do que estar por vir no disco.
‘Lá Fora’ deixa essa nova estética muito evidente, mostrando de cara o que as pessoas podem esperar de ‘Liberdade’”, conclui o artista sobre
o próximo projeto.

Quebra de paradigmas

Se ao ouvir falar em jazz
e piano automaticamente alguns podem pensar em músicos de figurinos clássicos e
cores sóbrias, pode esquecer
essa persona. E ninguém melhor para acabar com essa
imagem pré-concebida do que
o pianista brasileiro Jonathan
Ferr. Ferr, aliás, é a personificação da quebra de paradigmas: estética, essencial e,
claro, musicalmente falando.
Nascido e criado em Madureira, bairro do subúrbio
do Rio de Janeiro que é considerado o berço do samba e
também do baile charme, o
artista contrariou as expectativas, se firmando como precursor do urban jazz no Brasil,
e é considerado um dos maiores nomes do jazz contemporâneo nacional, já tendo se
apresentado em alguns dos
principais festivais e casas de
jazz ao redor do mundo, em
países como Portugal, Espanha, Alemanha e Holanda.
(Especial para O Hoje)

Zudizilla, Coruja BC1 e Jonathan Ferr nos bastidores de ‘Lá Fora’
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animação, fantasia, aventura,
família. cinemark flamboyant:
14h10. cinemark Passeio das
Águas: 14h. cineflix aparecida: 14h25.

Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Predestinado, 2022, Brasil). Duração:
1h40min. Direção: Gustavo fernández. Elenco: Danton Mello,
Juliana Paes, Marcos caruso.
Gênero: Drama. cinemark
flamboyant: 13h35, 16h30,
19h05, 21h40. cinemark Passeio das Águas: 13h45, 15h20,
18h20, 18h40, 21h15. kinoplex
Goiânia: 14h, 18h20, 20h50.
cineflix aparecida: 14h20,
16h40, 19h, 21h20. cineflix Butiti: 16h40, 19h, 21h20.
A Última Chamada (The call,
2022, EUa). Duração: 1h
39min. Direção: Timothy
Woodward Jr. Elenco: Lin
shaye, Tobin Bell, chester rushing, Erin sanders, Mike Manning. Gênero: Terror, suspense. cinemark flamboyant:
16h40, 19h, 21h20. cinemark
Passeio das Águas: 13h30,
15h50, 18h10, 19h, 20h30.
Ingresso para o Paraíso (Ticket To Paradise, 2022, EUa).
Duração: 1h44min. Direção:
ol Parker. Elenco: George
clooney, Julia roberts, kaitlyn
Dever. Gênero: comédia, romance. cinemark flamboyant:
13h15, 20h45. cinemark Passeio das Águas: 13h45, 20h50.
Em Era Uma Vez Um Gênio
(Three Thousand Years of Longing, 2022, EUa/austrália). Duração: 1h49min. Direção: George Miller. Elenco: idris Elba,
Tilda swinton, Ece Yüksel. Gênero: romance, fantasia, drama.
cinemark flamboyant: 18h40,
21h30. cinemark Passeio das
Águas: 21h40. kinoplex Goiânia:
14h, 18h50. cineflix aparecida:
19h15, 21h35. cineflix Butiti:
17h10, 19h20, 21h30.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(spider-Man: no Way Home,
2021, EUa). Duração: 2h 28min.

O Telefone Preto (The Black
Phone, 2022, EUa). Duração:
1h43min. Direção: scott Derrickson. Elenco: Mason Thames,
Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Gênero: Terror, suspense.
cinemark Passeio das Águas:
16h20. kinoplex Goiânia: 15h15.

Direção: Jon Watts. Elenco: Tom
Holland, Zendaya, Benedict
cumberbatch. Gênero: ação,
aventura, fantasia. cinemark
flamboyant: 14h20, 15h30,
17h40, 18h50, 21h. cinemark
Passeio das Águas: 13h20, 15h,
16h40, 18h20, 20h, 21h. cineflix
aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
eM CaRTaZ
After – Depois da Promessa
(after Ever Happy, 2022, EUa).
Duração: 1h35min. Direção:
castille Landon. Elenco: Josephine Langford, Hero fiennes
Tiffin, Louise Lombard. Gênero:
Drama, romance. cinemark
flamboyant: 13h45, 14h, 16h20.
cinemark Passeio das Águas:
18h30. kinoplex Goiânia: 16h15.
cineflix aparecida: 18h35. cineflix Butiti: 19h10.
Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where The crawdads sing,
2022, EUa). Duração: 2h05min.
Direção: olivia newman. Elenco:
Daisy Edgar-Jones, Taylor John
smith, Harris Dickinson. Gênero: Drama, suspense. cinemark
flamboyant: 14h40, 15h10,
17h30, 18h, 20h30, 21h. cinemark Passeio das Águas: 14h40,
17h30, 20h20. kinoplex Goiânia:
16h20, 21h10. cineflix apare-

Danton Mello e
Juliana Paes
interpretam Zé
Arigó e sua
esposa Arlete
em ‘Predestinado,
Arigó e o Espírito
do Dr. Fritz’
cida: 16h25, 19h, 21h35. cineflix
Butiti: 16h30, 19h10, 21h10.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
EUa). Duração: 2h10min. Direção: Jordan Peele. Elenco:
Daniel kaluuya, keke Palmer,
steven Yeun. Gênero: Terror,
suspense. cinemark flamboyant: 14h20, 17h20, 18h50,
20h20, 21h50. cinemark Passeio das Águas: 18h, 19h05,
21h30, 22h. kinoplex Goiânia:
16h, 18h40, 21h20. cineflix
aparecida: 18h50, 21h30. cineflix Butiti: 18h50, 21h20.
Dragon Ball Super: Super Herói (Dragon Ball super: super
Hero, 2022, Japão). Duração:
1h39min. Direção: Tetsurô kodama. Elenco: Masako nozawa, Masako nozawa, Toshio
furukawa. Gênero: animação,

ação, fantasia. cinemark flamboyant: 13h, 15h20, 15h25. cinemark Passeio das Águas:
16h. cineflix aparecida: 14h15.
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: 13h15, 15h40, 18h10,
18h15. cinemark Passeio das
Águas: 14h15, 15h30, 16h40,
18h20. kinoplex Goiânia: 15h30.
cineflix aparecida: 14h45, 17h.
Trem-Bala (Bullet Train, 2022,
EUa). Duração: 2h07min. Direção: David Leitch. Elenco: Brad
Pitt, sandra Bullock, Joey king,
aaron Taylor-Johnson. Gênero:
ação, suspense. cinemark
flamboyant: 17h45, 17h50,
20h35, 22h10. cinemark Passeio das Águas: 20h50. kinoplex
Goiânia: 21h. cineflix aparecida:
16h. cineflix Butiti: 20h20.
DC Liga dos Superpets (Dc
League of super-Pets, 2022,
EUa). Duração: 1h46min. Direção: Jared stern. Elenco:
Marcelo Garcia, Dwayne Johnson, Duda Espinoza. Gênero:

Elvis (Elvis, 2022, EUa). Duração:
2h39min. Direção: Baz Luhrmann. Elenco: austin Butler,
Tom Hanks, olivia DeJonge. Gênero: Biografia, musical. cinemark flamboyant: 20h45. kinoplex Goiânia: 17h30, 20h40.
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: 14h05, 16h10, 16h15.
cinemark Passeio das Águas:
13h10, 16h10, 16h30, 18h40.
kinoplex Goiânia: 14h30,
16h30. cineflix aparecida:
16h50. cineflix Butiti: 16h50.
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,
21h50. cinemark Passeio das
Águas: 13h, 21h. kinoplex Goiânia: 18h30. cineflix aparecida:
20h40. cineflix Butiti: 21h40.
Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, EUa). Duração: 2h11min. Direção: Joseph
kosinski. Elenco: Tom cruise,
Miles Teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. kinoplex Goiânia: 17h45, 20h30.
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Negócios
No ranking dos 50
maiores produtores
de frango do
mundo, elaborada
pela Watt Poultry
International, quem
aparece nas duas
primeiras posições
são empresas
brasileiras: JBS e BRF

Produção da avicultura
brasileira bate novo recorde
Foram 4,6 milhões
de toneladas, com
alta de 9% comparado a 2020, de
acordo a Associação Brasileira de
Proteína Animal
(ABPA)
Lorenzo Barreto
No dia 28 de agosto, o Brasil
celebrou-se o Dia da Avicultura,
uma data que ganhou muita
força recentemente entre os
agricultores do Brasil. Há anos
o País está consolidado como
o maior exportador global de
carne de frango, registrando
recorde em 2021. Foram 4,6
milhões de toneladas, com alta
de 9% comparado a 2020, de
acordo a Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA).
As exportações brasileiras
de carne de frango totalizaram
2,828 milhões de toneladas nos
sete primeiros meses de 2022,
informa a ABPA. Em receita,
houve aumento de 20,7%, com
US$ 892 milhões neste ano,
contra US$ 739,2 milhões em
2021. Os Emirados Árabes Unidos são líderes nas exportações
de carne de frango do Brasil,
com 37,8 mil toneladas exportadas em julho, número 11%
superior ao alcançado no mesmo período de 2021. A China
vem logo em seguida, com uma

importação de 37,5 mil toneladas. Em terceiro lugar, a Árabia Saudita importou 37,2 mil
toneladas.
O ovo também tem parte
significativa no aumento da
avicultura no Brasil. O ovo foi
por muito tempo um grande
vilão, mas hoje é sinônimo de
saúde, entre especialistas com
grande teor proteico. As exportações de ovos aumentaram 21,1% no período de ja-

neiro a maio de 2022, se comparado com o mesmo período
do ano anterior, de acordo
com a ABPA. Em receita, houve
incremento de 59,3%, com US$
11,1 milhões em 2022, contra
US$ 7 milhões em 2021.
No ranking dos 50 maiores
produtores de frango do mundo, elaborada pela Watt Poultry International, quem aparece nas duas primeiras posições são empresas brasilei-

ras: JBS e BRF, respectivamente. A norte-americana Tyson
Foods, outra líder do setor,
ocupa a terceira posição.
O ranking está baseado no
número de cabeças de frango
abatidas anualmente e, portanto, não significa que corresponda, necessariamente,
também ao volume de carne
produzida, situação aplicável
ao Brasil, grande produtor e
exportador de “grillers” (galetos), aves de menor peso. No
portfólio da JBS está incluída
não só a operação brasileira
da Seara (pouco mais de 2 bilhões de cabeças), mas também
as da Pilgrim’s no México e
nos EUA e, ainda, da Moy Park
no Reino Unido. Daí o total de
4,425 bilhões de cabeças.
Entre as 50 maiores do ranking ainda há mais duas representações brasileiras, as
Cooperativas Aurora e Copacol,
a primeira na 24ª posição e
abate de 365 milhões de cabeças; a Copacol, na 50ª posição,
com 200 milhões de cabeças.

Custo de produção subiu

Com os preços do milho e
do farelo de soja do interior
de São Paulo caindo 1,23% e
7,31%, respectivamente, neste
mês, é razoável supor que os
custos de produção de frango
também cairão em maio. Portanto, de acordo com a pes-

quisa mensal da Embrapa Suínos e Aves, há novamente um
novo aumento. A diferença
em relação ao mês anterior
foi pequena, inferior a 1%. No
entanto, o custo do frango chegou a 5,62 reais/kg, ainda o
terceiro maior preço da história do setor. Apesar de valer
a pena notar que em relação
ao mesmo mês do ano passado
o aumento foi de apenas 6,64%
– a menor variação anual desde janeiro de 2020 –, isso só
parece ser devido à relativa
estabilidade dos custos nos últimos 12 meses em relação ao
mesmo período do último período. Ainda assim, a média
registrada entre junho de 2021
e maio de 2022 foi cerca de
23% superior à média dos 12
meses anteriores.
Estima-se que a Região Oeste seja a responsável por 70%
da produção de aves no Paraná. Em Toledo e nos demais
municípios, produtores rurais
estão mobilizados no desenvolvimento desta atividade
que representa uma importante fatia da economia local
e regional, com milhões de
aves alojadas e com perspectiva de um crescimento ainda
maior. Diante deste cenário,
neste sábado Toledo ganha a
sede da Aaviopar, a Associação
de Avicultores do Oeste do Paraná. (Especial para O Hoje)

