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Festival Vaca amarela comemora
20 anos com música e diversidade

OHOJE.COM

Essência

O Festival Vaca Amarela, que começou a escrever sua história ainda no início dos
anos 2000, completou nesta edição 20 anos de existência. São duas décadas promovendo o cenário da música independente no Estado. O evento trouxe, numa atmosfera inovadora e divertida, nomes já consolidados no mercado da música ao
lado daqueles que estão estreando, se consolidando como um dos pilares da
música goiana. A cena alternativa e independente vive em Goiás. Essência 13

Enel Goiás
atinge prejuízo
de 486% no
2º trimestre

O aumento nos custos de captação de recursos em meio ao incremento dos juros básicos na
economia e dos encargos setoriais
contribuíram de forma decisiva
para multiplicar em quase seis
vezes o prejuízo da Enel Goiás
no 2º trimestre. Econômica 4

Petrobras vai
reduzir litro do
diesel em R$ 0,30
A Petrobras anunciou na segunda-feira a redução no preço
do diesel A vendido às distribuidoras de combustíveis em
R$ 0,30 a partir de hoje. Com
a mudança, o litro do diesel A
fornecido pela empresa passará a custar R$ 4,89. Política 6

Com 3 nomes na
base caiadista,
Marconi lidera

ElisângEla lima dos santos

Companheiros(as) têm direito
a receber herança?
Opinião 3

Se reeleito, Virmondes
Cruvinel é cotado para
presidência da Alego

Política 2

Frente fria
deve abaixar
temperatura
e trazer chuva

Após uma seca intensa, nova frente fria começa a romper a massa
de ar seco e quente que impede a formação de nuvens e precipitações
em Goiás. De acordo com o Cimehgo, nas próximas semanas já podem
ocorrer chuvas isoladas em algumas regiões do Estado. O gerente do
instituto, André Amorim, afirma que com “a reta final do inverno e
a chegada da primavera, os prognósticos apontam para a formação
de uma nova frente fria vinda do Sul do País e que vai se deslocar
pela região Sudeste, formando um corredor de umidade”. Cidades 10

Wagner Pereira

Melatonina vira
uma alternativa
ao tratar insônia

Marconi Perillo segue otimista
de sua eleição ao Senado. As
múltiplas candidaturas da base
do governador Ronaldo Caiado
favorecem o tucano, que tem liderado as pesquisas de intenção
de votos. No levantamento Serpes, o tucano lidera com 25,8%
das intenções de votos. Política 6

Os brasileiros compraram, em
2018, mais de 56,6 milhões de
caixas de medicamentos para
ansiedade e dormir. Foram 6.471
vendidas por hora ou 1,4 bilhão
de comprimidos em um ano. Os
números são do sistema de dados
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Negócios 17

Economia faz
previsão da
inflação cair

51% do DPVAT
é usado com
motociclistas

A atividade econômica tem apresentado crescimento mês a mês
após os impactos da pandemia de
Covid-19. Em relatório da FGV, a
economia subiu 0,6 ponto percentual no mês de julho. A alta foi
menor se comparada com os dados
de junho, quando registrou crescimento de 1,1%. Economia 4

Com o passar dos anos e o aumento da frota de motos no País,
o percentual de indenizados pelo
DPVAT alcançou 51,9% em 2020,
aponta a seguradora Líder. Em
Goiás, foram 583 registros de indenização por mortes de motociclistas em 2020, 7.166 por invalidez
e 2.793 reembolsos. Cidades 11

Jair Ventura
valoriza
atuação do Goiás

Xadrez: Oposições a Caiado

Depois de empatar fora de casa
diante do Bragantino, Esmeraldino está há seis jogos sem perder na Série A. Esportes 7

esplanada: Soberba é palavra

Em casa, Atlético
Goianiense é derrotado
pelo Internacional

Esportes 8

LEia nas CoLunas

t

sonham, mas o segundo turno
em Goiás está muito longe

Política 2

tão latente no staﬀ de Lula
quanto a certeza da liderança

Política 6

Gameleiras sofrem com falta de cuidado

Moradores do Setor Jaó alertam que árvores precisam de cuidados e falta
atenção e fiscalização da prefeitura, inclusive para evitar acidentes. Cidades 9
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Oposições sonham, mas o
2° turno está muito longe
Projetos criam alternativas na esfera pública e privada

Pacheco reúne
líderes para
viabilizar piso
da enfermagem
Em reunião com líderes do Senado na segunda-feira
(19), o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apresentou quatro projetos selecionados para tentar viabilizar o
piso da enfermagem. A medida – que garantiria o pagamento
de ao menos R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para
técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras – foi aprovada pelo Congresso e sancionada
pelo presidente Jair Bolsonaro, mas foi suspensa pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) sob o argumento que os congressistas
não apontaram a fonte de recursos para custear os gastos.
Os senadores estimam que o impacto financeiro do aumento salarial será de, no máximo, de R$ 16 bilhões para os
cofres públicos. Entre os projetos em análise, o PLP 44/22, de
autoria do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS), é apontado
como alternativa mais imediata para tirar a lei do papel. O
projeto autoriza estados e municípios a remanejarem recursos
parados em fundos de saúde. Se aprovado, o projeto liberaria
cerca de R$ 7 bilhões aos cofres públicos.
Vistos como solução no longo prazo, estão sendo estudados o PL 798/21, que reedita o programa de repatriamento
de recursos; o PL 458/21, que trata da atualização patrimonial, além do PL 1417/21, que prevê auxílio financeiro
emergencial para as santas casas e hospitais filantrópicos.
Para não atrasar muito a solução, propostas mais polêmicas
e sem consenso, como a legalização dos jogos de azar e minirreformas tributárias não entrarão no debate. (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

Sem qualquer aliança ou pacto, os candidatos
de oposição, Gustavo Mendanha (Patriota), Major
Vitor Hugo (PL) e Wolmir Amado (PT), trabalham
para forçar um segundo turno e, com isso, continuarem a sonhar com uma derrota de Ronaldo
Caiado (UB). Assim, cada qual a seu modo, centram
forças nos maiores colégios eleitorais, principalmente
na Região Metropolitana de Goiânia, Centro-Norte,
partindo de Anápolis, Sudoeste e Entorno do Distrito
Federal. Na avaliação de prefeitos aliados do governador, “não existe tempo para mudar a cabeça
do eleitor”. Sem uma polarização consistente, a
vantagem fica com Ronaldo Caiado, principalmente
se considerar as sondagens de opinião coletadas
pelas pesquisas. Em quase todas elas, o governador-candidato está muitos pontos à frente de seus
oponentes. Em um quadro tão favorável, até a abertura de comitês no interior tende a ser menor,
dando preferência às carreatas. Outro erro de avaliação é acreditar que o PT possa tirar votos de
Caiado e ajudar Mendanha ou Vitor Hugo. O eleitor
de Caiado é conservador e tem o
voto consolidado. É o que
mostram as pesquisas.

Combustível político

Para o prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró (MDB),
“culpar o governador Ronaldo Caiado pela alta atípica
dos combustíveis no Estado, como tem feito a oposição,
é no mínimo leviano e mostra o desespero de quem
vai perder a eleição logo no 1º turno”. Desde que foi
verificada a alta atípica nos preços da gasolina comum
e do etanol, fiscais do Procon iniciaram uma forçatarefa e já percorreram 111 estabelecimentos comerciais,
sendo 92 postos de combustíveis e nove distribuidoras
com o objetivo de apurar o motivo desse aumento.

xadrez@ohoje.com.br

Congresso à direita

O candidato a senador pelo PSD,
Vilmar Rocha acredita que o novo
Congresso que vai emergir das urnas
“será de centro-direita e sintonizado
com as políticas liberais para a economia”. Vilmar é um dos membros
da Fundação Espaço Democrático, o
órgão pensante do PSD, e, por isso,
tem feito análises e leituras das eleições em todo o País.

Marconi e Valéria

Alheio ao burburinho dos adversários, o candidato ao Senado e líder das
pesquisas na disputa pela única vaga,
Marconi Perillo (PSDB), mantém o foco
na agenda de viagens, visitas a instituições públicas e entidades empresariais e carreatas. Paralelamente, sua
mulher, Valéria Perillo, cumpre extensa
agenda no interior reforçando as propostas de Marconi para o Senado.

Sabatina Sindifisco

Desde 1988, ano em que foi criado,
o Sindicato dos Auditores Fiscais do
Estado de Goiás (Sindifisco-GO) tem
mantido um protagonismo no debate
suprapartidário nas disputas majoritárias e proporcionais. Nesta eleição
de 2022, já foram sabatinados pelos
auditores fiscais os candidatos ao Governo de Goiás Gustavo Mendanha
(Patriota) e Major Vitor Hugo (PL); o
candidato a senador Vilmar Rocha
(PSD) e, nesta terça-feira (20), será a
vez de Alexandre Baldy (PP).

Givago Valadares

O jovem engenheiro e candidato
a deputado estadual pelo PRTB, Givago Valadares, é ativo nas redes sociais e acredita que pode vencer a
corrida rumo à Alego gastando sola
de botina e com a força da juventude
nas redes sociais. Ele tem a política
no sangue, já que é filho da prefeita
de Porangatu, Vanuza Valadares. (Especial para O Hoje)

Se reeleito, Virmondes Cruvinel é
cotado para presidência da Alego
Agência Assembleia de Notícias

Mas para que esse desenho se
concretize, o deputado precisa,
primeiro, vencer a dura disputa que
tem pela frente atrás da reeleição
Dizem os mais velhos:
“quanto mais cego o ser humano fica, mais longe ele enxerga”. A reflexão, claro, não
está associada ao sentido literal
da palavra, nem mesmo puramente e simplesmente à velhice, mas sim à experiência
que só o tempo pode proporcionar ao ser humano. Os políticos, especialmente os mais
experientes, costumam, de fato,
enxergar para além das eleições. Os comentários recentes
acerca do destino da presidência da Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) atestam isso.
Acontece que circulam informações de que a ‘cadeira
mor’ da Alego já tem sido alvo
de disputa entre alguns políticos. E não só divide atenção
entre aqueles que disputam
uma cadeira na Casa de Leis.
Isso porque, caso o governador
Ronaldo Caiado (UB) seja reeleito, o apoio irrestrito do Parlamento garantirá, nos próximos quatro anos, condições
de governabilidade.
Pensando nisso, na ausência do atual presidente, Lissauer Vieira (PSD) — que não
disputará nenhum cargo político nas eleições que se aproximam — o governador preci-

sará de alguém de sua confiança para o cargo. Lissauer
foi um grande parceiro do Governo ao longo dos últimos
quatro anos. Caiado, experiente
que é, conhece a importância
de trabalhar em parceria com
o Legislativo. Por ter sido na
maior parte de sua trajetória
política um legislador, sabe,
também, as dificuldades que
qualquer gestor enfrenta quando não tem a Casa ao seu lado.
Diante da reflexão, já tem
sido estruturado um plano
para o próximo sucessor na
Alego. O nome tido, nos bastidores, como indicado do presidente — ainda que ninguém
confirme isso em on — é o de
Virmondes Cruvinel (UB). Ele
disputa a reeleição pelo partido
do governador e, caso termine
reeleito, tem chances reais de
ser o próximo presidente do
Palácio Maguito Vilela.
Os comentários dão conta
de que o deputado Henrique
Arantes (MDB) também tem
esse desejo. Mas a leitura é de
que Arantes teria “mais dificuldades” para angariar apoio
em detrimento de Virmondes.
Isso porque Cruvinel é visto
com um perfil mais conciliador, pacífico e moderado —

A ‘cadeira mor’
da Alego chama
atenção de
alguns políticos,
candidatos ao
Legislativo ou não

características, por sinal, percebidas também em Lissauer
Vieira quando foi apontado
como presidente no início da
atual legislatura.

Mas para que esse desenho
se concretize, Virmondes precisa, primeiro, vencer a dura
disputa que tem pela frente.
Vale lembrar que ele concorre
em uma chapa que conta com
fortes aliados do governador.
Muitos deles buscam, assim
como ele, a reeleição. São eles:
Amauri Ribeiro, Bruno Peixoto,
Alvaro Guimarães, Chico KGL,
Dr Antônio, Rubens Marques
e Talles Barreto.
Fontes consultadas pelo O
HOJE afirmam que uma das
provas mais contundentes de
que Virmondes terá seu nome
avalizado pelo atual presiden-

te, passa pelo apoio à candidatura de outro player importante: Dannillo Pereira, candidato a deputado federal.
Dannillo é justamente o
candidato de Lissauer e disputa
a cadeira como representante
do sudoeste goiano. Recentemente, Virmondes e Dannillo
posaram para uma foto juntos.
Ao divulgar a imagem em seu
perfil no Instagram, Virmondes
escreveu: “Em trabalho conjunto, estaremos com nosso
próximo deputado federal Dannillo Pereira que ajudará muito
com parcerias em Brasília”.
Resta aguardar. (Redação)
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Companheiros(as) têm
direito a receber herança?
Elisângela Lima dos Santos Borges

chamado à sucessão e herda a totalidade do patrimônio, conforme estabelece o artigo 1.838 do
Código Civil. Desse modo, mesmo que haja parentes
Apesar da dor causada pelo luto, é comum
colaterais (irmãos, tios e sobrinhos), se não houver
que muitas vezes apareçam dúvidas e ocorram
descendentes nem ascendentes, a sucessão será
conflitos relacionados ao direito de herança do(a)
deferida integralmente ao cônjuge sobrevivente.
companheiro(a). É importante ressaltar que a
Na concorrência entre cônjuges, descendentes
união estável é reconhecida como entidade familiar
e ascendentes é preciso observar o regime de
pela Constituição Federal e garante aos compabens do casal. Se o regime de bens vigente era o
nheiros a mesma proteção, com direitos e deveres,
de comunhão universal, onde comunicam-se todos
dada aos cônjuges na constância do casamento.
os bens, direitos e obrigações adquiridos antes ou
A união estável é regulada pelo Código Civil
após o casamento, a título gratuito (herança ou
de 2002, que em seu artigo 1.723 traz o conceito
doação) ou oneroso (doação ou herança), cabe ao
de união estável e indica os elementos necessários
cônjuge sobrevivente a meação (metade do patripara sua caracterização, quais sejam: “Convimônio), mas não concorre com os descentes.
vência pública, contínua e duradoura e estabeSe o regime de bens for o da separação obrilecida com o objetivo de constituição de família”.
gatória (pessoas maiores de 70 anos, ou menores
Embora haja a equiparação da união estável
de 18 anos, por exemplo), o cônjuge, também,
ao casamento, o artigo 1.790 do Código Civil
não será chamado a concorrer com os descenprevê uma diferenciação entre o companheiro e
dentes. No caso em que regime de bens adotado
o cônjuge no momento da sucessão, dispondo
for o “comum” da comunhão parcial, o cônjuge
que: “A companheira ou o companheiro particisobrevivente adquire a sua meação (metade
pará da sucessão do outro, quanto aos bens addos bens adquiridos na constância do casamento
quiridos onerosamente na vigência da união esde forma onerosa) e somente participa da sutável, nas condições seguintes: I - se concorrer
cessão relativa aos bens particulares do falecido,
com filhos comuns, terá direito a uma quota
em concorrência com os descendentes.
equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
Na hipótese de concorrência entre cônjuge e
II - se concorrer com descendentes só do autor
descendentes, o cônjuge recebe o quinhão (parte)
da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber
igual ao dos que sucederem por cabeça, mas
a cada um daqueles; III - se concorrer com outros
sua parte não pode ser inferior à quarta parte
parentes sucessíveis, terá direito a um terço da
da herança. Exemplificando, se o falecido tinha
herança; IV - não havendo parentes sucessíveis,
três filhos, a concorrência entre
terá direito à totalidade da herança’.
eles e o cônjuge sobrevivente é soNeste caso, a lei coloca o compalucionada com a divisão igualitária,
nheiro apenas como concorrente e
Atualmente
cabendo um quarto a cada um dos
não como pertencente a uma classe
não existem
descendentes e ao cônjuge. Contudo,
de herdeiro, diferentemente do que
se houver quatro ou mais descenestabeleceu para o caso do cônjuge
distinções
dentes do falecido, além do cônjuge
sobrevivente. Prevalecendo a regra
estabelecida nesse artigo da lei, seria
entre o direito sobrevivente, a este caberá um
quarto da herança e o restante será
atribuído ao companheiro cota mede herança
dividido entre os descendentes.
nor na herança do que aquela preJá na concorrência do cônjuge
vista para o cônjuge. Além disso, ele
do cônjuge
com os ascendentes, este receberá,
só se tornaria herdeiro da totalidade
do patrimônio se o falecido não ti- sobrevivente e do além da sua meação cabível conforvesse deixado qualquer parente como
companheiro(a) me o regime de bens adotado, a quota relativa aos demais bens invenpais, avós, irmãos, tios e sobrinhos.
tariados. De acordo com o artigo
No mais, o companheiro não teria
1.837 do Código Civil, observa-se a
direito ao recebimento de bens adseguinte situação: i) se concorrer com ascendente
quiridos pelo falecido por herança ou doação (tíem primeiro grau, isto é, com os pais do falecido,
tulo gratuito), salvo se não houvesse qualquer
ao cônjuge caberá 1/3 (um terço) da herança; b)
espécie de herdeiro. Cabe esclarecer que bens
se concorrer com apenas um ascendente, como
adquiridos onerosamente são aqueles considepor exemplo só com a mãe do falecido, caberrados objeto de compra e venda, por exemplo.
lhe-á a metade da herança; c) se concorrer com
Exemplificando: se o companheiro tivesse dois
ascendentes de maior grau, como avós, bisavós,
filhos em comum com o falecido, receberia metade
também lhe é assegurado a metade da herança.
da herança entendida como bens adquiridos na
Pois bem, nos termos do Código Civil, o comconstância da união estável a título oneroso. No
panheiro era diferenciado do cônjuge no momento
caso de não ter filhos em comum e concorrer
da sucessão, pois não era classificado como hercom dois filhos exclusivos do falecido, este teria
deiro necessário, portanto, só recebia a totalidade
direito a ¼ (um quarto) do patrimônio adquirido
da herança na hipótese de não haver parentes
na constância da união estável. E, inexistindo
colaterais, ou seja, tios, irmãos ou sobrinhos.
filhos do falecido, concorreria com os demais paVisando corrigir a desigualdade legislativa, na
rentes recebendo 1/3 (um terço) da herança.
medida em que a união estável foi equiparada
Enquanto o companheiro herda apenas nas
ao casamento pela Constituição Federal, o Supremo
condições acima estabelecidas pelo Código Civil,
Tribunal Federal (STF – RE: 646721 RS) declarou
o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário,
em 2017 a inconstitucionalidade do art. 1.790 do
concorrendo igualmente com os descendentes
Código Civil, garantindo assim ao companheiro(a)
(filhos comuns ou não), com os ascendentes e,
os mesmos direitos do cônjuge sobrevivente esse não houver descendentes ou ascendentes,
tabelecido no artigo 1.829 do Código Civil.
terá direito à totalidade da herança.
Desta forma, atualmente não existem disSobre a sucessão no caso de pessoas casadas,
tinções entre o direito
a legislação em vigor (Código Civil) diz que
de herança do cônjuge
com falecimento de um dos cônjuges e a abersobrevivente e do
tura da sucessão, não havendo testamento
companheiro(a), gaquanto à parte disponível do seu patrimônio,
rantindo-se ao compatransmite-se a herança aos herdeiros legítimos
nheiro(a) os mesmos
dentre os quais está o cônjuge, na terceira
direitos do cônjuge na
classe concorrendo com os descendentes ou
sucessão, restando
ascendentes, que estão elencados nas duas pripreservada a igualdameiras ordens de herdeiros necessários.
Elisângela Lima dos Sande de direitos tanto no
Na hipótese de o falecido não ter deixado destos Borges é especialista
em Direito de Família e
casamento como na
cendentes (filhos, netos, bisnetos) nem ascendentes
Sucessões
união estável.
(pais, avós, bisavós), o cônjuge sobrevivente é
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CARTA DO LEITOR

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de mulheres mortas simplesmente por
serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa. Não quero virar estatística. Essas mortes
completamente evitáveis se tornam uma lição
para mim, que é a de que minha mulher não é
minha propriedade. Ficaria muito triste se nos
separássemos, mas matá-la por não querer que
ninguém mais a tenha, seria um absurdo. Uma
pena que esses assassinos não pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

CONTA PONTO

{

Estamos transformando
a segurança pública do
Estado. O resultado
você já observa na
prática. Não é à toa que
tivemos a menor taxa de
mortes violentas dos
últimos dez anos. Como
temos feito isso?
Investindo em
infraestrutura,
equipamentos e na
valorização dos nossos
proﬁssionais”
Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás e candidato a reeleição, ao
falar na segunda-feira (19) sobre a
previsão de novos concursos públicos a partir de 2023 no Estado. recomposição das forças de segurança
pública do Estado segue como parte
do plano de governo de Ronaldo
Caiado (União Brasil) para a gestão
2023/2026, caso ele saia vitorioso das
urnas nas eleições de outubro.
Caiado afirmou que o fortalecimento dos quadros da segurança
pretende garantir o aumento do policiamento especializado nas cidades
do interior, da rede de segurança na
Região do Entorno do Distrito Federal e também a implantação de postos operacionais dos bombeiros na
Região Metropolitana de Goiânia.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a Justiça de goiás negou pedido do empresário Ricardo Hilgenstieler, acusado de
agredir a jornalista silvye alves, para que
fossem proibidas matérias jornalísticas e
publicações na internet que abordem o
caso. silvye é ex-apresentadora do Cidade
alerta e uma das jornalistas mais conhecidas de goiás. Ele ficou preso um dia e foi
solto após pagar fiança de R$ 11 mil. “Cadeia nele”, disse o leitor.
Osvaldo Neto

M

@ohoje
Pesquisa Btg/FsB divulgada nesta segunda (19) aponta o ex-presidente #lula
(Pt) com 44% das intenções de voto no
primeiro turno. o presidente #Bolsonaro (Pl) aparece com 35%. “Bora ver”,
comentou o leitor.
Emerson Biazon (@biason.oficial)

N

@jornalohoje
desde a noite de quinta-feira (15), irmãos da
igreja Pentecostal deus É amor tiveram de
se dividir entre apoiar a diretoria ou a cantora gospel e missionária léia miranda. depois que um áudio em que léia miranda
aparece conversando com um pastor casado da igreja sobre uma possível relação
sexual, a diretoria decidiu expulsá-la por dez
anos de agendas de cultos e da chefia da
Fundação Reviver, organização que cuida
das atividades sociais. “Esse escândalo da
filha do fundador da igreja deus É amor vai
edificar a sua tarde”, afirmou a leitora.
Dani Jaming (@dani_jaming)
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

A alta é bem menor se comparada com os dados de junho

Atividade
econômica
cresce e mercado
reduz projeção
da inﬂação
A atividade econômica brasileira tem apresentado
um crescimento mês a mês na recuperação do mercado
após os impactos da pandemia de Covid-19. Em último
relatório da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado
nesta segunda-feira (19), através do monitor do PIB, a
economia subiu 0,6% pontos percentuais no mês de
julho. A alta foi menor se comparado com os dados de
junho, quando a economia subiu 1,1%.
Se comparado com o mesmo período do ano passado,
quando as medidas de isolamento ainda estavam em vigor,
a economia cresceu 3,1%. Em termos monetários, a estimativa
é de que o acumulado do PIB até julho de 2022 tenha
alcançado, em valores correntes, R$ 5.482.820.
A indústria e o setor de serviços têm puxado o crescimento do PIB a partir da oferta. A coordenadora da
pesquisa, Juliana Trece, aponta que os serviços têm se destacado. “Mas quando a gente olha pelo lado da demanda,
o consumo está mais ainda impositivo; de fato, o consumo
de serviços”, explicou.

Enel Goiás reduz investimento, mas
prejuízo salta 486% no 2º trimestre
O aumento nos custos de captação de recursos no mercado, em meio ao incremento
vigoroso dos juros básicos na economia,
acionado pelo Banco Central (BC), e dos encargos setoriais contribuíram de forma decisiva para multiplicar em quase seis vezes
o prejuízo da Enel Distribuição Goiás no segundo trimestre deste ano. Os investimentos
seguiram trajetória contrária, depois do
forte avanço registrado no primeiro trimestre, o que manteve em crescimento os valores
investidos pela empresa no Estado ao longo
dos primeiros seis meses de 2022.
Os dados das demonstrações financeiras
apontam um resultado líquido negativo de
R$ 119,392 milhões no segundo trimestre
deste ano, diante de um prejuízo de R$
20,376 milhões em igual período do ano
passado, num salto de 486,1%. Nos três
primeiros meses deste ano, o balanço já
havia registrado perdas de R$ 51,633 milhões, o que significa que o prejuízo mais
do que dobrou no trimestre seguinte, numa
alta de 131,2%. O salto nos juros explica
em grande parte o crescimento do prejuízo.
A conta líquida das despesas financeiras,
já descontadas as receitas nesta área, apresentou alta de 148,65% entre o segundo
trimestre do ano passado e idêntico intervalo deste ano, subindo de R$ 81,386 milhões
para R$ 202,366 milhões. O gasto financeiro
líquido passou a representar 9,77% da receita operacional líquida, diante de 3,55%
no segundo trimestre do ano passado.

BALANÇO
t

No entanto, ainda há uma demanda reprimida, salientou.
Esses dados indicam que o desempenho da economia em
julho foi explicado principalmente pelo consumo, padrão
que tem sido observado ao longo do ano.
Juliana lembrou que, no segundo semestre, já se esperava
o início de uma desaceleração desse consumo, mas o
número de julho sinaliza que a economia ainda está sendo
aquecida por essa parte de serviços.
“Não sabemos em que momento isso vai desacelerar. A
gente tem a expectativa de desaceleração, por causa do
patamar elevado de juros, mas o número de julho ainda
não mostrou essa expectativa se concretizando”.
Segundo a economista da FGV, a expectativa é de que
essa desaceleração ocorra em algum momento do segundo
semestre e, mais forte ainda, em 2023. “Já neste ano, a
gente pode sentir essa desaceleração. Mas, por enquanto,
os números não estão mostrando isso”.

2 No acumulado do primeiro semestre, a última linha da conta de resultados
mudou de sinal, saindo de
um lucro de modestos R$
2,883 milhões em 2021 para
um prejuízo de R$ 171,025
milhões neste ano. A receita
bruta chegou a crescer
15,5% em relação à primeira metade do ano passado,
somando R$ 7,428 bilhões
diante de praticamente R$
6,433 bilhões nos seis meses
iniciais de 2021. Mas a receita líquida avançou apenas 2,3% em igual período,
variando de R$ 4,265 bilhões para R$ 4,363 bilhões.

Inflação em queda

2 O desempenho pode ser

Demanda reprimida

Se por um lado a economia ganha fôlego, a inflação
vem sendo projetada para baixo a 12 semanas seguidas.
O mercado financeiro estima que o percentual para
2022 fique em 6%. Os dados foram divulgados pelo
boletim Focus. Há um mês, a previsão era de uma inflação em 6,82%.
Para os anos subsequentes, a previsão do mercado financeiro é de que o IPCA feche 2023 em 5,01%; e, em 2024
e 2025, em 3,5 % e 3%, respectivamente.

PIB e câmbio

As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB - soma
de todas riquezas produzidas no país) subiram dos 2,39%
previstos na semana passada para 2,65%, segundo o
boletim divulgado hoje.
Há quatro semanas, o mercado financeiro projetava
um PIB de 2,02%. As projeções para o PIB de 2023, 2024 e
2025 estão, respectivamente, em 0,5%; 1,7%; e 2%.
Já as projeções para o câmbio estão estáveis há oito semanas consecutivas, com o mercado prevendo que, ao
final do ano, o dólar estará custando R$ 5,20 - o mesmo
valor projetado para o final de 2023. Para 2024 e 2025, o
boletim Focus projeta que a moeda norte-americana custará
R$ 5,11 e R$ 5,15, respectivamente.

Selic

Previsões de estabilidade para a taxa básica de juros
(Selic) neste e nos próximos anos. Há 13 semanas seguidas, o mercado projeta que, ao final de 2022, a Selic
esteja em 13,75%.
Para 2023, as projeções da taxa estão em 11,25% há
duas semanas. Há dez semanas as previsões da Selic para
2024 estão em 8%; e há 15 semanas as projeções estão estacionadas em 7,5% para 2025.

Consumo das famílias

O Monitor do PIB-FGV mostra que o consumo das
famílias cresceu 0,5% em julho comparado ao mês anterior. Na comparação interanual, houve expansão de
3,6% em julho. No trimestre móvel findo em julho, a
evolução foi de 4,3%.
Na comparação trimestral, a FGV esclareceu que o crescimento se deve ao desempenho do consumo de produtos não
duráveis e, em especial, pelo consumo de serviços. (ABr)

explicado pelo salto de
41,4% no valor total das
deduções, que subiram de
R$ 2,167 bilhões para R$
3,065 bilhões. O incremento
pode ser explicado principalmente pela conta mais
pesada do Impostos sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) antes
do limite aprovado pelo
Congresso no final de junho
para a cobrança do imposto
pelos Estados. No primeiro
semestre deste ano, a empresa recolheu R$ 1,435 bilhão de ICMS destacado na

O investimento na expansão da rede
de distribuição e de transmissão, envolvendo combate a perdas, melhoria da
qualidade do sistema e adequação de carga, e em novas conexões, entre outros,
registrou baixa de 20% entre aqueles dois
períodos, saindo de R$ 560,824 milhões
para R$ 448,612 milhões. A queda veio
na sequência de um aumento de 114,9%
observado no primeiro trimestre, também
em relação a igual período de 2021, com
o investimento saindo de R$ 269,580 milhões para R$ 579,254 milhões.

Receita em baixa

O efeito combinado do recuo da receita
bruta no segundo trimestre, passando de
R$ 3,394 bilhões no ano passado para R$
3,378 bilhões, e do avanço de 18,4% dos
custos deduzidos da receita operacional
(impostos e encargos setoriais basicamente)
na mesma comparação, saindo de quase
R$ 1,103 bilhão para R$ 1,306 bilhão, derrubaram a receita líquida da companhia
de R$ 2,291 bilhões para alguma coisa
abaixo de R$ 2,072 bilhões, numa queda
de 9,6% em termos nominais. A Enel Distribuição Goiás conseguiu, no entanto, reduzir o custo do serviço em 8,4% entre os
dois trimestres, com cortes de 8,0% nas
despesas e custos operacionais. Esses movimentos amenizaram, mas não evitaram,
conforme anotado acima, o impacto do
salto nos custos financeiros.

fatura de energia apresentada aos clientes, frente a
R$ 1,126 bilhão nos mesmos
seis meses de 2021, num
aumento de 27,5%.

2 Os encargos setoriais
quase dobraram, saindo de
R$ 604,380 milhões para R$
1,152 bilhão, pressionados
pelo pagamento do empréstimo tomado pela distribuidora para fazer frente aos
efeitos da pandemia em
2020 (lançado à conta de
desenvolvimento energético) e pelo incremento dos
encargos do consumidor,
gerados pela bandeira de
escassez hídrica que vigorou até abril deste ano.
2 Outro fator de pressão
sobre o balanço veio, mais
uma vez, da conta financeira,
que acumulou variação de
162,8% no primeiro semestre
deste ano, atingindo R$
382,258 milhões em relação
a R$ 145,435 milhões nos
mesmos seis meses do ano
passado. A elevação de 12,3%
nos custos e despesas operacionais, saindo de R$ 1,756
bilhão para R$ 1,972 bilhão,
foi parcialmente compensado
pela redução de 3,8% no custo
do serviço (de R$ 2,348 bi-

lhões para pouco menos de
R$ 2,260 bilhões), explicado
pelo tombo de 46,3% nos encargos de conexão e uso da
rede (de R$ 508,536 milhões
para R$ 273,221 milhões).

2 A necessidade de captar
recursos para fazer frente
aos investimentos e ao capital de giro necessário para
as operações diárias terminou levando a um salto de
62,6% no saldo da dívida
bruta da companhia entre
junho do ano passado e igual
mês deste ano, elevando-a
de R$ 4,070 bilhões para R$
6,617 bilhões (95,1% devidos
ao próprio grupo Enel e a
suas controladas).
2 Com o caixa crescendo
mais de seis vezes, de R$
111,037 milhões para R$
699,007 milhões, a dívida líquida teve seu crescimento
“limitado” a 49,5% na mesma
comparação, passando de R$
3,959 bilhões para R$ 5,918
bilhão. O nível de endividamento, aferido em relação
ao retorno antes de impostos,
juros, amortizações e depreciação (Ebitda, na sigla em
inglês), registrou piora, saindo
de 3,99 para 5,31 vezes.(Especial para O Hoje)

Programa Expresso entre as
melhores iniciativas públicas
O Programa Expresso foi
classificado entre as seis melhores iniciativas do Poder
Público no País, em um cenário com mais de 140 concorrentes, na 7ª edição do
Prêmio de Excelência em
Competitividade 2022. A premiação reconhece os estados
que implementam políticas
de destaque nacional na gestão pública de acordo com os
indicadores do Ranking de
Competitividade dos Estados.
O resultado é fruto do processo de expansão do programa Expresso, plataforma

do Governo de Goiás lançada
no ano passado, que disponibiliza aos cidadãos mais de
110 serviços em ambiente
virtual. No Ranking de Competitividade dos Estados,
Goiás subiu cinco posições
no indicador que avalia a
oferta de serviços digitais, alcançando a nona posição.
A premiação é promovida
pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e neste ano recebeu inscrição de mais de 140
projetos, de todo o País. Projetos dos estados de Goiás,
Rio Grande do Sul, Minas Ge-

rais, Espírito Santo e Maranhão figuraram entre as seis
melhores iniciativas.

Expresso

O programa Expresso foi
lançado em maio de 2021 e
oferece mais de 110 serviços
da gestão estadual, todos disponíveis por meio virtual. O
Expresso engloba diversos canais de atendimento, como o
portal expresso.go.gov.br, totens de autoatendimento, aplicativo e balcões de interação
presencial, em parceria com
as prefeituras. (ABr)
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Comissão de Relações Exteriores
analisa doação de viaturas ao Paraguai
Exercito Brasileiro

Na mesma reunião
serão apreciados
três projetos de
decreto legislativo
já aprovados pela
Câmara dos
Deputados
A Comissão de Relações Exteriores (CRE) deve analisar
projeto que autoriza o governo
brasileiro a doar 20 viaturas
operacionais MBB 1418 revitalizadas ao Exército paraguaio
em reunião nesta terça-feira
(20), às 10h.
Os veículos serão doados
no estado em que se encontram e deverão ser transportados por conta do Paraguai,
estabelece o projeto de lei de
autoria do Poder Executivo (PL
296/2022). Na exposição de motivos da proposição, o então
ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendeu “a necessidade de intensificar ações cooperativas e de promover uma
eficaz cooperação bilateral na
área de defesa, com base na
consideração conjunta de questões de interesse mútuo, e preservando os canais de entendimento já existentes”.
A senadora Soraya Thronicke (União-MS), em seu relatório favorável ao projeto,
ressaltou que o intercâmbio
entre os exércitos dos respectivos países contribui para o
“adensamento das relações entre os dois países”.
“No que se refere ao mérito,
o projeto é, a vários títulos,
digno de aprovação. Cuida-se
de viaturas que integram frota
em desativação do Exército
brasileiro e que serão úteis
para as atividades do Exército
paraguaio. Essa circunstância
é, sem dúvida, de interesse de
ambos os países. O intercâmbio
entre os respectivos Exércitos
revela-se salutar tanto quanto
ao estreitamento da cooperação bilateral e também no
adensamento das relações entre os dois países no campo
da defesa”, conclui a relatora.

Veículos serão doados no estado em que se encontram e deverão ser transportados por conta do Paraguai, estabelece o projeto de lei

OCDE

Na mesma reunião, os senadores deverão apreciar
três projetos de decreto legislativo já aprovados na Câmara. Se aprovados na comissão, os textos ainda serão
submetidas à votação no Plenário do Senado.
O PDL 253/2021 aprova o
texto de acordo para estabelecimento no Brasil de escritório da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade econômica intergovernamental com 38 países membros, fundada em 1961 para
estimular o progresso econômico e o comércio mundial.
O texto é relatado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM),
favorável à aprovação da proposição. O acordo tem como
principais objetivos promover
e garantir a implementação
efetiva de atividades conjuntas entre as partes; funcionar
como ponto de contato entre
as autoridades brasileiras responsáveis pela cooperação
com o secretariado da OCDE;
apoiar missões e eventos da

organização a serem realizados no Brasil; e assegurar privilégios e imunidades aos
seus agentes para que possam
desempenhar suas funções.
Assinada pelos Ministérios
das Relações Exteriores e da
Economia, a exposição de motivos do projeto destaca que
a participação brasileira na
OCDE teve início na década
de 1990. Desde então, o Brasil
atua em 26 comitês e instâncias da organização, o que
mostra “estreita colaboração
entre nosso país e a OCDE,
apesar de não sermos membro da entidade”. O documento lembra ainda que o
estabelecimento do escritório
no Brasil será especialmente
oportuno, considerando a solicitação do Brasil de iniciar
o processo de acessão à organização, em 2017.

Emirados Árabes

O PDL 330/2021, por sua
vez, regulamenta os procedimentos de proteção de informações sigilosas trocadas entre
o Brasil e os Emirados Árabes
Unidos, seus respectivos indi-

víduos, agências e entidades
credenciadas, além de estipular
a equivalência dos graus de
sigilo da informação classificada, medidas de proteção, regras de acesso, transmissão,
divulgação e uso de dados dessa natureza. O texto é relatado
pelo senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE), favorável à aprovação da matéria.

Chile

Já o PDL 566/2019 aprova
protocolo complementar ao
acordo entre Brasil e Chile
sobre cooperação em matéria
de defesa, assinado entre os
dois países em agosto de 2018.
O acordo estabelece mecanismo de cooperação entre o Chile e o Brasil para a catalogação
de elementos de abastecimento ou elementos de provisões
da Defesa de ambas partes,
de acordo com o Sistema de
Catalogação da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan). A matéria ainda aguarda relatório da senadora Maria das Vitórias (PSD-AC), primeira suplente do senador licenciado Sérgio Petecão, do

mesmo partido, relator inicial
da proposição.

Presidente da CRE

Na primeira parte da reunião haverá a eleição do novo
presidente da CRE. O mandato
de presidente é de dois anos,
mas o parlamentar que vier a
assumir a comissão deverá permanecer no cargo até o final
desta sessão legislativa, em dezembro. A partir do início da
próxima legislatura, em fevereiro de 2023, serão eleitos os
novos dirigentes de todas as
comissões permanentes do Senado. A presidência da CRE
está vaga em razão do afastamento da senadora Kátia
Abreu, que presidia o colegiado
e agora disputa a reeleição pelo
estado de Tocantins. O mandato
foi assumido pelo segundo suplente da chapa, Guaracy Silveira (PP-TO), que se encontra
em exercício. Assim como as
demais comissões do Senado,
o trabalho da CRE foi afetado
pela pandemia. As reuniões ficaram suspensas em 2020, e o
trabalho foi retomado a partir
de 2021. (Agência Senado)

Eleições2022

Mendanha assume reivindicações de olho nos indecisos
A 12 dias das eleições, no
dia 2 de outubro, os candidatos ao Governo de Goiás buscam formas de atrair a atenção do eleitorado, sobretudo
o indeciso ou mesmo aquele
que já definiu o voto. Com
uma distância considerável
do governador e candidato à
reeleição Ronaldo Caiado
(UB), o ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha (Patriota) tem intensificado a
agenda em municípios por
onde não fez carreatas.
Em visitas literalmente sem
barulho - não há fogos de artifício em respeito a autistas e a
animais domésticos -, o patriota
esteve no final de semana na
região do Vale do São Patrício
e do Sudoeste goiano. A campanha do governadoriável decidiu investir em recursos visuais como fumaças nas cores
verde e amarelo.
“Uma campanha limpa e
com muito cuidado com o próximo, sentindo a dor dos goianos, e, o que é melhor, construindo juntos um Estado mais
pujante, moderno e humano.

Divulgação

Candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota)
continua agenda pelo Estado para tentar avançar em votos
Chego a essa reta final do primeiro turno muito feliz. Vamos
continuar indo às quatro regiões do Estado levando o re-

cado de que Goiás Pode Mais”,
comentou Mendanha.
Aliados ligados à campanha
afirmaram à reportagem que

Gustavo deverá usar alguns
atributos que vem aplicando
desde o início: “Propositiva,
limpa, apresentando o Plano
de Gestão e apontando as mentiras eleitoreiras do atual governador de Goiás, Ronaldo
Caiado (UB)”.
Um dos pontos é ressaltar
o fato de Caiado “não ter reduzido o ICMS dos combustíveis porque o Estado aderiu
ao Regime de Recuperação
Fiscal (RRF)”. Por isso, Mendanha deve repetir: “O governador comete várias mentiras eleitoreiras. Não cumpriu a promessa de reduzir
o ICMS dos combustíveis porque não quis, afinal somente
no final de 2021 que o Estado
aderiu ao RRF. Ou seja, teve
três anos para cumprir a promessa feita em 2018”.
Nesta reta final, Mendanha
deve mostrar ao eleitorado
goiano que está preparado
para governar Goiás após ter
sido prefeito de Aparecida maior do que sete capitais
brasileiras. E deve continuar
batendo na tecla de ter sido

secretário de Maguito Vilela
e vereador, quando assumiu
a presidência da Câmara aparecidense. “Tenho mais experiência no Executivo que o
atual governador, que antes
de ser eleito, nunca tinha ocupado uma função no Poder
Executivo”, ressalta Mendanha ao O HOJE.
Desde o dia 31 de março,
Mendanha intensificou as viagens pelo Estado em diálogo
com o setor produtivo, com
trabalhadores e servidores públicos e, agora, está apresentando as propostas a partir
das reivindicações ouvidas por
onde passa, para se aproximar
mais dos interesses dos eleitores. Um plano com projetos
exequíveis, com previsão de
recursos e prazos, defende.
Além de Mendanha, a esposa Mayara Mendanha, o candidato a vice-governador Heuler Cruvinel e o candidato a
senador João Campos estão
cumprindo paralelamente
agendas em Goiânia e em todas
as regiões do Estado. (Yago
Sales, especial para O Hoje)
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O silêncio de Adélio
Litro do diesel A fornecido pela empresa passará a custar R$ 4,89

Petrobras
anuncia redução
de 30 centavos
no litro do diesel
A Petrobras anunciou na última segunda-feira (19)
a redução no preço do diesel A vendido às distribuidoras
de combustíveis em R$ 0,30, a partir desta terça (20).
Com a mudança, o litro do diesel A fornecido pela empresa passará a custar R$ 4,89.
A queda no preço equivale a 5,78% e, segundo a estatal, “acompanha a evolução dos preços de referência
e é coerente com sua prática de preços”.
A Petrobras explica ainda que, como o diesel vendido
nos postos tem uma mistura obrigatória de 20% de biodiesel, a parcela do diesel A no preço final passará de
R$ 4,67, em média, para R$ 4,40, a cada litro vendido.
O preço do diesel comercializado pela Petrobras teve
aumento pela última vez em 18 de junho, quando chegou
a R$ 5,61 o litro. Desde então, o valor foi reduzido em R$
0,20, em 5 de agosto; e em R$ 0,22, em 12 de agosto.
Conforme mostrado pelo portal de notícias da UOL,
a última redução foi em 12 de agosto, quando o preço
do litro do diesel nas distribuidoras passou a ser de R$
5,19. Antes, houve uma redução, em 5 de agosto, com o
litro sendo revendido a R$ 5,41 na refinaria. (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

A tensão cresce entre os staff de
Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro
(PL) com informações entre portas
de que Adélio Bispo pode falar. Tem
candidato bolsonarista apostando
que será breve o silêncio do confesso
esfaqueador do então candidato
Bolsonaro em 2018. As visitas de
advogados e policiais ao preso são
constantes. Bolsonaristas empedernidos indicam que ainda nesta campanha Adélio pode aparecer “revelando” que o crime foi encomendado – contrariando o que a Polícia
Federal já apurou. Por ora, balela
pura. O que a PF já investigou e
constatou é que ele agiu sozinho.

Ah, a Soberba...

Há uma palavra tão latente no
staff de Lula e Alckmin quanto a
certeza dos índices que indicam a
liderança da dupla: a soberba. É
proibido no comitê falar em derrota. Mas têm sido mais cautelosos.
Alckmin não soma votos – e perdeu
o eleitor fiel. Lula se segura no carisma e na rejeição de Bolsonaro.
Segundo turno é outra eleição.

Licença para transitar

O ex-deputado federal Vicente
Cândido (PT-SP) não vai se candidatar este ano. Continuará advogado, mas tem articulado candidaturas de petistas. Em especial no
interior de São Paulo. Visa futuro
protagonismo dentro do partido e
trânsito livre na praça com cartão
da executiva regional.

Mágoa só cresce

O presidenciável
Ciro Gomes
(PDT) anda
mais ácido
porque tentou, mas não
esquece
o
tombo que levou de Lula
em 2018 –
que prometeu apoiá-lo
para presidente e optou por Fernando Haddad
(PT). Preterido à época, Ciro foi um poço de mágoas se afogar em choro na França no 2º turno.
Daí Lula repetir que ele fugiu para Paris. Daí
Ciro, mais brabo, repetir que Lula não foi também
porque... estava preso. E segue a briga.

Novo clubinho

João Doria fez escola com o seu LIDE. Criado
pelo competente empresário João Camargo, o
Grupo Esfera surgiu na praça paulistana com
boa adesão de grandes empresas – já são 45.
Reúne de banqueiros a mineradores, passando
por nomes do varejo nacional. Ele realiza debates
programáticos para pensar o País, em salas de
hotéis de luxo de São Paulo e Brasília.

Memória se esvai..

A 12 dias da eleição, a pesquisa inédita “Cidades
Sustentáveis: Democracia”, do Instituto Cidades
Sustentáveis, aponta que sete em cada 10 brasileiros não lembra em quem votou para os cargos
de deputado estadual, deputado federal e senador
em 2018. Esse fenômeno é maior entre pessoas
que têm ensino superior. Apenas 18% dos entrevistados se recordam do voto para, por exemplo,
deputado estadual. (Especial para O Hoje)

Múltiplas candidaturas da base
podem levar Marconi à vitória
Reprodução

Eleições2022
Cientista político
não vê mais tempo
para um acordo
em torno de um
nome entre os
caiadistas
Francisco Costa
O ex-governador Marconi
Perillo (PSDB) segue otimista
de sua eleição ao Senado. As
múltiplas candidaturas da
base do chefe do Executivo
goiano Ronaldo Caiado (União
Brasil) favorecem o tucano,
que tem liderado as pesquisas
de intenção de votos.
Na pesquisa Serpes, da última sexta-feira (16), Marconi
pontuou com 25,8% das intenções de voto, contra 13,2%
de Delegado Waldir (União
Brasil), da base do governador.
Em seguida aparece João Campos (Republicanos), com 6,9%,
e Wilder Morais (PL), 5,4%.
Denise Carvalho (PCdoB)
empatou com 5% outro nome
caiadista: Alexandre Baldy
(PP). Também da base, Vilmar
Rocha (PSD) marcou 3,4%, enquanto Leonardo Rizzo
(Novo) chegou a 1,2% e Manu
Jacob (PSOL), 1,1%.
A Serpes ouviu 801 pessoas
entre 12 e 14 de setembro. O
levantamento tem margem
de erro de 3,5 pontos percentuais e confiança de 95%. Os
registros no Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) e Justiça Eleitoral (TSE) são GO-01516/2022
e BR-06004/2022.
Já no levantamento Goiás
Pesquisas/Mais Goiás de sá-

Para Marconi Perillo, “os números da Serpes refletem o resultado de nosso trabalho e da campanha propositiva que estamos fazendo”
bado (17), Marconi aparece
com 21,71% das intenções de
voto. Waldir vem seguida com
17,33% e Wilder com 16,67%.
Depois aparecem Baldy,
9,24%; João Campos, 6,29%;
Vilmar Rocha, 4,38%; Denise
Carvalho, 2,95%; Rizzo, 2,86%;
e Manu Jacob, 2,19%.
A pesquisa ouviu 1.050
eleitores de 12 a 15 de setembro de 2022 e tem margem
de erro de 3,02 pontos percentuais para mais ou para
menos. O intervalo de confiança é de 95%. Os registros
na Justiça Eleitoral são BR03634/2022 e GO-07244/2022.
Vale citar, pela Serpes,
Marconi tem 25,8% contra
21,6% da base. Os números
ainda não seriam suficientes

para bater o ex-governador.
Na Goiás Pesquisas, contudo,
o cenário é diferente. O tucano marca 21,71% contra
30,95% dos caiadistas.
Para Marconi, “os números
da Serpes refletem o resultado
de nosso trabalho e da campanha propositiva que estamos fazendo. A população está
cansada de ataques e mentiras. O eleitor não será enganado novamente como foi em
2018. Recebi com alegria os
números dessa pesquisa e eles
só aumentam nossa responsabilidade e compromisso com
uma campanha limpa, propositiva e de alto nível”.

Análise

Professor e cientista políti-

co, Marcos Marinho argumenta que vários candidatos da
mesma base fragmentam e
pulverizam uma votação que
deveria ser concentrada.
“Quem consegue mobilizar
mais o seu grupo tem vantagem. Nesse caso, Marconi é
candidato isolado dentro de
uma base construída há muitos anos para majoritária, no
caso governo. Mas Senado também é majoritária”, avalia.
Ele analisa que, na base,
muitos tentam puxar votos
do mesmo local, mas sem a
orientação do cabeça de chapa (Caiado). “E quando pulveriza, a maioria entre as minorias ganha. Aí a vantagem
de Marconi está clara.”
Questionado se ainda da-

ria tempo de concentrar o
apoio a um nome, Marinho
acredita que seja tarde. “É
uma estratégia que deveria
ser tomada antes. Agora não
será natural. Todos já fizeram campanha, acordos, dobradinhas… Tentar migrar
o fluxo de voto na força não
geraria a mesma conversão.
Faltando duas semanas
acredito que não surtiria
efeito”, pontua.
Ainda segundo ele, se alguém renunciar (Waldir, Baldy ou Vilmar), isso geraria
desgastes dentro da própria
liderança dos candidatos. “E
se Caiado forçar, pode gerar
rusgas na própria base”, arremata o cientista político.
(Especial para O Hoje)
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Jair Ventura Valoriza
atuação do Goiás
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Técnico
esmeraldino
afirmou estar
orgulhoso de seu
elenco e voltou a
ressaltar que é
preciso manter os
pés no chão
Maiara Dal Bosco
Após empatar fora de casa
diante do Bragantino e chegar
ao sexto jogo de invencibilidade, o técnico Jair Ventura
valorizou a atuação de sua
equipe e também o ponto conquistado. Faltando onze jogos
para o fim da competição, o
Goiás é o nono colocado, com
37 pontos.
“Sobre a minha equipe é
um orgulho. Você perde seus
dois externos que vinham jogando numa sequência de três
jogos, coloca o Renato pela primeira vez para fazer seu jogo
como titular, eu falo muito em
meritocracia e em oportunizar
atletas que vêm fazendo bons
treinos e que vem entrando
bem”, afirmou Ventura.
O técnico destacou que
não há como tirar de contexto
tudo o que o Goiás vem vivendo nas últimas rodadas.
“Nos últimos três jogos fora
de casa, a equipe do Goiás
somou sete pontos. Vencemos
o Atlético-MG e o Santos e
empatamos com o Braganti-

Jair Ventura exaltou
a dedicação e a
competitividade de
seus atletas nas
últimas partidas

FUTEBOL FEMININO

no, uma equipe muito difícil.
A gente segue uma sequência
de seis jogos de invencibilidade e andamos mais uma
casa dentro da competição.
Estamos em 8º agora, e é isso
que a gente quer”, frisou.

Objetivos

Questionado sobre pensar
em outros objetivos na Série
A, Jair Ventura voltou a falar
em manter os pés no chão.
“Não temos esse direito de pensar em algo mais sem antes
alcançar o nosso primeiro ob-

jetivo. Pés no chão, a equipe
do Goiás vai jogar sempre para
vencer, mas hoje não conseguimos, porém conseguimos
segurar um adversário direto,
que se tivesse conseguido vencer, teria nos ultrapassado. Então, por esse contexto e por
estarmos a seis jogos sem perder, não podemos descartar
esse ponto conquistado”, frisou.
Evitando falar sobre extracampo e arbitragem, o técnico voltou a exaltar a dedicação e a competitividade
que a equipe vem tendo em

todos os jogos. “Tirando o
jogo do Palmeiras no Allianz,
a gente fez frente com todos
os elencos. Conseguimos um
ponto importante, e vale lembrar que a gente queria a vitória diante do Bragantino,
mas seguramos um adversário direto”, ressaltou.
O Esmeraldino volta a entrar em campo somente no
próximo dia 28 de setembro,
às 21h45, na Serrinha. O adversário será o Botafogo, atual
10º colocado na competição.
(Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Vila Nova FC

FGF divulga tabela do
Campeonato Goiano
A Federação Goiana
de Futebol (FGF) divulgou, nesta segunda-feira (19), a tabela e o regulamento da edição
de 2022 do Campeonato Goiano Feminino. A
novidade deste ano é
a presença do Morrinhos, que se junta ao
Vila Nova, atual campeão, ao Aliança/Goiás,
que foi o vice na temporada passada, e ao
Atletas de Jesus.
Assim como aconteceu em 2021, o Atlético Goianiense não
disputará o torneio. A
justificativa do time rubro-negro é de que sua
presença no Goianão
não é obrigatória, diferentemente do Campeonato Brasileiro,
onde os participantes
do campeonato masculino são obrigados a
serem representados
também por suas equipes femininas.
Em 2022, o Campeonato Goiano Feminino
será disputado em turno e returno. Ao fim
de cada um dos turnos,

o primeiro colocado estará classificado para
a final da competição.
Caso um clube vença
os dois turnos, será,
automaticamente, o
campeão. E ganhará
uma vaga no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3.
Caso Vila Nova ou
Aliança/Goiás sejam
campeões, a vaga ficará
para o segundo colocado, já que os dois disputarão em 2023, respectivamente, as séries
A2 e A3. Se os dois
avançarem à final, o
terceiro colocado herdará a classificação.
A primeira rodada
do Goianão Feminino
de 2022 acontece já
neste final de semana.
No sábado (24), às
15h30, o Atletas de Jesus receberá o Vila
Nova, no CT da Universo. No dia seguinte,
também às 15h30, é a
vez do Aliança/Goiás
enfrentar o Morrinhos,
no CT Buriti Sereno.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Campeonato Goiano Feminino 2022
Aliança/Goiás
Atletas de Jesus
Morrinhos
Vila Nova (atual campeão)

Para o defensor do Vila Nova, equipe do Tigre ainda tem muito o que mostrar na Série B do Brasileiro

“Alívio muito grande”, define

goleiro Tony após Tigre deixar o Z4
Depois de vencer o Brusque
no último sábado (17), o Vila
Nova deixou a zona de rebaixamento após 21 rodadas. Para
o goleiro Tony, a sensação de
sair do Z4 foi de alívio.
“Não foi um sentimento de
missão cumprida, pois ainda
não acabou o campeonato, mas
de um alívio muito grande. Somente nós que estamos ali dentro sabemos a dificuldade que
foi em todas essas rodadas
dentro da zona de rebaixamento. Ganhávamos jogos e
os adversários à frente ganhavam também, então foi muito
difícil”, afirmou Tony.
O goleiro do Tigre também
falou sobre a identidade criada
pelo grupo. “Ainda está sendo
difícil, mas com a força que o
nosso grupo tem, cada conquista que a gente tem dentro

de campo, comemoramos
como se fosse a última. Nosso
grupo criou uma identidade,
não só dentro de campo como
fora (de campo), e não só de
um grupo, mas de uma família.
Então quando você tem uma
vitória na sua casa, você comemora bastante, e é isso que
estamos fazendo em todas as
vitórias que acontecem durante os jogos”, detalhou.
Tony defende que o Vila
Nova ainda tem muito o que
mostrar no campeonato.
“Ainda faltam oito rodadas,
são oito finais pra gente. A
gente vem encarando cada
jogo como se fosse uma final.
É como a Allan Aal fala: é
uma final de Libertadores,
de Copa do Mundo, e temos
encarado dessa forma os nossos jogos”, pontuou.

Allan Aal

Para o defensor do Vila Nova,
a superação e o comprometimento da equipe têm feito a diferença nos últimos resultados,
uma vez que o grupo é muito
forte. Ele também destacou o
trabalho de Allan Aal no comando técnico do Vila Nova.
“Com a chegada do Allan, que
pegou um trabalho que já estava
sendo bem feito, mas que a
gente não estava concluindo em
resultados positivos, tivemos
um reforço a mais. Ele vem conversando, incentivando e essa
motivação a mais fora de campo
ajuda muito o atleta”, apontou.
O Tigre volta a entrar em
campo nesta quinta-feira (22),
quando recebe o CRB, às 21h30,
no estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga (OBA). (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)
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No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 na 27ª rodada da Série A

Alan Deyvid/Atlético-GO

outro revés

Breno Modesto
O Atlético Goianiense chegou à sua quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Em jogo que fechou a
27ª rodada da competição nacional, o Dragão foi derrotado
pelo Internacional por 2 a 1,
no Estádio Antônio Accioly, e
viu sua situação no torneio ficar ainda mais delicada.
Pedro Henrique, duas vezes,
marcou para o Colorado, enquanto que Churín descontou
para o Rubro-Negro. Com o resultado, o time goiano permanece na penúltima colocação,
com 22 pontos. Seis a menos
que o Cuiabá, primeira equipe
fora da zona de rebaixamento.

O jogo

Precisando da vitória
para respirar no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense começou a partida
pressionando o Internacional. Tanto que foi do Dragão
a primeira chegada perigosa
do duelo. Aos seis minutos,

Atlético Goianiense é derrotado pelo Internacional
e segue afundado na zona de rebaixamento
Willian Maranhão arriscou
e assustou Keiller. O Colorado respondeu dois minutos
mais tarde, com Alan Patrick.
No entanto, o camisa 10 acabou mandando por cima da
meta defendida por Renan.
Na marca de 14 minutos, o
Rubro-Negro quase abriu o
marcador no Antônio Accioly.
Após um cruzamento de Art-

hur Henrique, pela esquerda,
Airton apareceu para cabecear. A finalização do atleticano passou muito próxima à
trave de Keiller e se perdeu
pela linha de fundo. No minuto
seguinte, Churín foi lançado,
ganhou da marcação gaúcha,
invadiu a área e disparou o
chute, que o camisa 12 do Inter, sem sustos, defendeu.

Quando o Internacional
voltou ao campo ofensivo, ele
foi letal. Aos 27, Pedro Henrique recebeu na ponta direita
da área, gingou para cima de
Dudu e mandou um chutaço,
que foi parar no ângulo de
Renan, que não conseguiu evitar o tento vermelho. Sete minutos mais tarde, sairia o segundo. Novamente em uma

FICHA tÉCniCa
Atlético-GO 1x2 Internacional
Data: 19 de setembro de 2022. Horário: 20h. Local: Estádio antônio accioly, em goiânia (go). Gols:
Churín (18’/2t) Pedro Henrique (27’/1t e 34’/1t) - int. Árbitro: Edina alves Batista (Fifa/sP). Assistentes: neuza inês Back (Fifa/sP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/sP). VAR: Rodrigo nunes de sá (Fifa/RJ)
Atlético-GO: Renan; dudu, lucas gazal, Klaus e
arthur Henrique (Ricardinho); Willian maranhão,
Rhaldney (marlon Freitas) e shaylon (Kelvin); airton (léo Pereira), Churín e Wellington Rato.
Técnico: Eduardo souza

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, mercado e
Renê; gabriel, Edenílson (lizieiro), alan Patrick
(Carlos de Pena), mauricio (Rodrigo moledo) e
Pedro Henrique (david); alemão (Brian Romero).
Técnico: mano menezes

jogada pelo lado direito. Novamente com Pedro Henrique.
Depois de um erro de saída
da defesa rubro-negra, a bola
sobrou para Maurício, que
cruzou para o meio da área,
onde o jogador colorado só
teve o trabalho de empurrar
para o fundo das redes.
No segundo tempo, o Atlético conseguiu diminuir sua
desvantagem. Na marca de
18 minutos, Marlon Freitas
descolou um lançamento para
Airton, na ponta direita. O
atacante chegou à linha de
fundo e cruzou para o meio
da área, onde estava o argentino Churín, que, de primeira,
mandou por baixo de Keiller
e anotou o único gol rubronegro da noite.
Após o tento de Churín, o
Rubro-Negro foi, desesperadamente, para o ataque, buscando o empate. Porém, na melhor
chance que teve para deixar
tudo igual, Ricardinho, aos 42,
livre de marcação e de frente
para o gol, mandou por cima.
(Especial para O Hoje)
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Moradores do Jaó reclamam da
falta de cuidado com gameleiras
Um galho da árvore caiu na última semana e quase provocou acidentes na via
Fotos: Wagner Pereira

Sabrina Vilela
Mata-pau, Muda de Figueira Branca ou Gameleira, esses
são alguns nomes dados a uma
árvore que tem uma caraterística peculiar: se desenvolver
em volta de outras espécies.
Para moradores do setor Jaó,
a árvore chama a atenção por
sua beleza e cumpre com o
papel de fazer boas sombras,
mas segundo eles falta fiscalização por parte da prefeitura.
Na última semana uma parte
da árvore caiu na pista e por
questão de segundos não causou estragos aos motoristas
que trafegavam na região.
De acordo com uma das
moradores e integrante da Associação dos moradores do setor Jaó, a advogada Adriana
Garcia Reis, não houve nenhuma razão externa para a queda
do galho da espécime. "O galho
simplesmente caiu. Eu acredito
que a trepidação dos carros
que passam podem causar algum dano a gameleira já que
é muito movimentado".
Na manhã desta segundafeira,19, foi oficializado pelos
moradores junto à Agência
Municipal do Meio Ambiente
(Amma) o pedido de um diagnóstico fitossanitário das gameleiras da Avenida Professor
Venerando de Freitas Borges.
"Esperamos que a Amma venha até o local fazer essa avaliação porque vão dizer se a
árvore precisa de uma poda,
de manutenção preventiva, se
precisa de cuidados ou ser suprimida", explica a advogada.
Ela afirma ainda que os
moradores do Jaó tem um
grande apego a essas árvores
porque são muito antigas,
chamam a atenção pela beleza e também proporcionam
sombra. Por isso não pedem
que a árvore seja arrancada,
mas a avaliação para que ela
possa ser tratada e não cause
danos. É comum ver casos de
crimes e falta de cuidado com
relação a essas gameleiras,
mas Reis afirma que as árvores do setor Jaó são bem cuidadas porque o bairro foi
concebido com a idealização
de jardim. "Temos uma visão
do meio ambiente aqui, qualquer pessoa que é vista tentando fazer algum mau é denunciado na hora. Não temos

Um dos galhos da gameleira do Setor Jaó se partiu e quase provocou acidentes; Originárias da Ásia tropical, elas são utilizadas na arborização urbana

Devido à idade das espécimes, essas árvores têm necessidade de ser monitoradas com frequência
problemas de vandalismo
com as árvores do Jaó".
Ela destaca que a árvore
gera excesso de folhas e as
raízes ocupam parte das vias
devido a sua extensão. Mas,
agora as pessoas estão com
medo de passar por baixo da
gameleira, por isso uma ação
preventiva é necessária.

Monitoramento

Professor Associado do Departamento de Botânica do
Instituto de Ciências Biológicas
da Universidade Federal de
Goiás (UFG), Aristônio Magalhães Teles explica que as gameleiras são árvore exóticas

do Brasil originárias da Ásia
tropical e são amplamente cultivadas no país, especialmente
na arborização urbana. Segundo o especialista, as que estão
localizadas no setor Jaó são
árvores muito antigas, plantadas há mais de 50 anos e
exibem uma beleza exuberante, especialmente pelos seus
ramos com raízes pendentes
e ocupam grande parte do canteiro central da avenida que
dá acesso à entrada do setor.
Devido a idade das espécimes, ele detalha que elas têm
necessidade de serem monitoradas quanto ao seu estado
fitossanitário. "Elas podem ser

acometidas por doenças provocadas por insetos, nematóides e fungos que provocam o
apodrecimento de seus tecidos
internos fazendo com que a
planta fique fragilizada".
Para ele, o ideal é que a
prefeitura, por meio de sua
equipe técnica de agrônomos,
engenheiros florestais e biólogos, tenha um programa de
monitoramento permanente
das espécies arbóreas utilizadas no plano de arborização
da cidade. De modo que essas
árvores passem por inspeções
das suas condições de saúde.
"É desejado que esses indivíduos passem por podas

executadas por equipe técnica
especializada. Como por exemplo poda de limpeza para remoção de galhos secos, mortos
e doentes. E também poda de
contenção para adequar as
copas das árvores aos espaços
físicos disponíveis para evitar
que esses galhos adentrem
em residências de forma indesejada ou atinjam a fiação
da rede elétrica", ressalta.
As podas de limpeza são
muito importantes, especialmente para evitar acidentes
como a do setor Jaó com a
queda de um grande galho
que quase causou uma tragédia, conforme afirma o biólogo. De acordo com ele, o
que não pode acontecer são
as podas drásticas que promovem a remoção completa
ou quase completa das copas
das árvores, deixando apenas
o tronco. "Esse tipo de poda
deve ser evitada ao máximo,
pois provoca muitos danos
ao individuo", conclui.
A Amma informou por
meio de nota que enviará equipe técnica para vistoriar as
Gameleiras no setor Jaó, a fim
de averiguar a saúde da árvore,
para possivelmente recomendar, se necessário for, ação de
poda na espécie. Também que
a ação mais comum no caso
das gameleiras é somente a
poda. (Especial para O Hoje)

HECAD

Mães reclamam sobre demora em atendimento
Um vídeo que viralizou
nas redes sociais no início
desta semana mostra mães
reclamando da demora no
atendimento dos filhos doentes no Hospital Estadual da
Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. No vídeo a
mulher grita desesperada na
sala de espera com a filha
pequena no braço. Outra mãe
fala que está com a filha com
39,4 graus de febre.
Enfermeira, Cláudia Marina Ribeiro é mãe do pequeno
Isaac Fontoura Ribeiro de apenas 1 ano e 3 meses. Ela teve
que se deslocar com ele até a
unidade três vezes devido a
sintomas de febre, vômito e
diarreia sem causa aparente.
Mas, ao chegar no local ela
afirma que ficou muito tempo
sem conseguir o devido atendimento para o filho. "Eles não

demoram a chamar na triagem, mas eles fazem como se
fosse uma pessoa adulta, não
fazem um exame físico, uma
anamnese ou nada disso. Olha
a temperatura e pesa a criança
e classifica de acordo com o
protocolo de Manchester".
O protocolo de Manchester
permite a identificação de prioridade e a definição do tempo
alvo recomendado até a avaliação médica de acordo com
cada caso. Em tese o protocolo
é classificado por cores: Azul
(não urgente, tempo de espera
até 240 minutos); verde (pouco
urgente, tempo de espera até
120 minutos); amarelo (urgente, tempo de espera até 60 minutos); laranja (muito urgente,
tempo de espera até 10 minutos) e vermelho (urgência,
atendimento imediato).
Isaac quando foi levado

pela primeira vez ao Hecad
recebeu classificação na cor
amarela, ou seja, com espera
média de até três horas. A
mãe dele chegou às 5h40 e
só foi atendida às 9h e ele ainda teve que fazer um exame
para aguardar o resultado.
Ela afirma que tinha várias crianças passando mal
em marcas e esperando por
várias horas. "Mesmo com
mais de 24 horas de febre
acima de 37,7 graus o Isaac
foi novamente classificado
com a cor amarela. Após mais
de três horas esperando".
Ela foi orientada a voltar
na enfermaria para mudar a
classificação dele, mas a enfermeira disse que ele deveria
esperar ele dar 38 graus de febre para classificá-lo novamente. "Eu tinha que esperar ele
piorar para receber atendi-

mento. 38 graus em uma criança de 1 anos e 3 meses dá convulsão e eu não iria esperar".

Resposta

A reportagem entrou em
contato com a assessoria do
Hecad. Sobre o vídeo em que
aparecem as mães reclamando
pela demora, a unidade afirma
que foi classificado como amarelo e atendido. A nota afirma
ainda que a unidade de saúde
que tem capacidade instalada
de 94 leitos de enfermaria e
30 leitos de UTI, compõe uma
rede de atendimento no estado.
Em relação ao caso enfrentado por Cláudia e seu
filho Isaac, a assessoria reitera que foi atendido pelo Hecad pela última vez no dia
no dia 14 de setembro às
12h30 e às 15h40 foi dada a
alta, conforme o sistema.

A unidade ressalta também
que enfrenta diariamente problemas na assistência prestada
na rede primária pré-hospitalar das Unidades de Pronto
Atendimento (UPAS), Centro
de Atenção Integral à Saúde
(CAIS) e em vários municípios,
principalmente na região metropolitana, e isso tem sobrecarregado o Hospital com casos menos graves, em que não
há risco iminente de morte
para o paciente.
“Por isso, reiteramos a importância da rede assistencial
para o atendimento em todo
estado, especialmente nos casos
de menor complexidade, para
que haja o acompanhamento
sistemático do público infantil,
visto que o Hecad é destinado
para os atendimentos de maior
complexidade.” (Sabrina Vilela, especial para O Hoje)
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Responsabilização penal de empresa
não é transferida com incorporação
A expectativa é que ocorram precipitações a partir de amanhã

Frente fria
provoca chuvas
isoladas em Goiás
Daniell Alves
Após uma seca intensa, nova frente fria começa a
romper a massa de ar seco e quente que impede a formação de nuvens e precipitações em Goiás. Segundo
informações do Centro de Informações Meteorológicas
e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), nas próximas semanas já podem ocorrer chuvas isoladas em algumas
regiões do Estado.
O gerente do Cimehgo, André Amorim, afirma que
com “a reta final do inverno e a chegada da primavera,
no próximo dia 22, os prognósticos apontam para a
formação de uma nova frente fria vinda do Sul do País
e que vai se deslocar pela região Sudeste. Ao se conectar
com a umidade vinda da região Norte, deve formar
um corredor de umidade que trará para o Estado de
Goiás áreas de instabilidade”, relata o gerente.
No entanto, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) esclarece que nesse
momento as precipitações devem ocorrer em menor
quantidade. A expectativa é que comecem a partir de
amanhã (21). “No cenário atual, para que haja precipitações é preciso que esta frente fria tenha força suficiente
para quebrar a massa de ar seco e quente que cobre o
Estado há mais de quatro meses”, alerta o órgão.
De acordo com a previsão do Cimehgo, os maiores
acúmulos na parte Centro-Sul de Goiás, com a possibilidade
de até 20 milímetros em algumas cidades. Já no Norte
goiano, onde a população sofre com incêndios florestais,
clima seco e altas temperaturas, a situação só deve melhorar, de fato, na segunda quinzena do mês de outubro.

La Niña

A seca severa que assola toda a região Centro-Oeste
é consequência da La Niña, fenômeno oceânico-atmosférico caracterizado pelo resfriamento anormal nas
águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e que
concentra os maiores volumes de chuvas nas regiões
Norte e Nordeste do País, com maior concentração no
leste da Amazônia. Com isso, já são quase 130 dias sem
ocorrência de chuvas na Grande Goiânia.

Precauções

Como os estudos elaborados pelo Cimehgo datam a
segunda quinzena de outubro para a ocorrência de
chuvas em maior quantidade e frequência, a Semad
alerta para que a população continue fazendo a sua
parte quanto ao uso consciente da água e a proibição
de uso de fogo na vegetação. Além dos impactos gerados
pelas mudanças climáticas quanto à saúde humana, a
grande preocupação é o risco de incêndios florestais.
André Amorim explica que, nesta época do ano, a
vegetação do bioma Cerrado funciona como excelente
combustível. “Clima seco, altas temperaturas e baixa
umidade geram um risco alto da ocorrência de focos
de queimadas. Além das brigadas contratadas pela Semad, o trabalho preventivo tem início em janeiro, para
que os incêndios atinjam menores proporções e não
devastem o Cerrado goiano”, aponta. Em 2021, por
exemplo, houve redução de mais de 80% dos incêndios
florestais em parques sob a gestão do Estado.

Problemas de saúde

O tempo seco e as altas temperaturas, características
desta época do ano nas cidades goianas, também podem
causar ou agravar problemas de saúde como doenças de
pele e infecções respiratórias. De acordo com a pediatra
Maysa Carvalho, o clima seco é irritativo para as vias aéreas de adultos e crianças por conta da baixa umidade,
agravada pelo acúmulo de poluição e poeira no ar.
Além disso, aqueles que já têm alguma doença alérgica, como rinite ou asma, precisam redobrar os cuidados. A principal orientação é aumentar a ingestão de
líquidos para reforçar a hidratação.
“As vias aéreas ficam com o muco ressecado e, sem
a sua proteção, aumentam as chances de infecção respiratória”. A pediatra cita cuidados que contribuem
para a redução do desconforto e risco de infecções
virais. “É preciso ingerir bastante líquido e evitar fazer
atividades físicas no horário entre 11h e 16h. É essencial
umedecer as narinas, pode ser com soro fisiológico ou
fazendo a lavagem nasal”, orienta a médica.
Na tentativa de deixar o ambiente mais úmido,
pode-se utilizar toalhas molhadas, umidificadores ou
até mesmo deixar uma bacia com água no quarto.
“Isso ajuda a reduzir os efeitos negativos da baixa
umidade”, explica Maysa. (Especial para O Hoje)

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por maioria, decidiu que
a responsabilização penal de empresa
incorporada não pode ser transferida à
sociedade incorporadora. O colegiado fixou o entendimento de que o princípio
da intranscendência da pena, previsto
no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição
Federal, pode ser aplicado às pessoas jurídicas. O relator do recurso, ministro
Ribeiro Dantas, observou que a incorporação é uma operação societária típica,
por meio da qual apenas a sociedade empresária incorporadora continuará a existir, na qualidade de sucessora de todas
as relações patrimoniais da incorporada,
cuja personalidade jurídica é extinta. O
magistrado apontou que a sucessão da

incorporada pela incorporadora se opera
quanto a direitos e obrigações compatíveis
com a natureza da incorporação, conforme se conclui a partir dos artigos 1.116
do Código Civil e 227 da Lei 6.404/1976.
"A pretensão punitiva estatal não se enquadra no conceito jurídico-dogmático
de obrigação patrimonial transmissível,
tampouco se confunde com o direito à
reparação civil dos danos causados ao
meio ambiente. Logo, não há norma que
autorize a transferência da responsabilidade penal à incorporadora", declarou
Ribeiro Dantas. Para o relator, a extinção
legal da pessoa jurídica ré – sem nenhum
indício de fraude – leva à aplicação analógica do artigo 107, inciso I, do CP, com
o consequente término da punibilidade.

Natureza salarial
A Sétima TST reconheceu que o auxílio-alimentação pago a uma
servidora pública municipal tem natureza salarial, mesmo após a Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017). Os ministros acolheram recurso
de revista da servidora
e afastaram a limitação

da integração salarial da
parcela ao período anterior à vigência da lei. Em
seu voto, o relator, ministro Evandro Valadão,
acolheu os argumentos
da servidora pública. Segundo ele, quando ela foi
admitida, a lei municipal
previa a natureza salarial
do benefício.

Piso salarial de enfermeiros
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
defendeu a aprovação
de quatro projetos de
lei como forma de viabilizar o pagamento do
piso salarial dos enfermeiros. O tema foi debatido durante reunião
de líderes virtual.O piso
de R$ 4.750 para enfer-

meiros, R$ 3.325 para
técnicos de enfermagem
e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e
parteiras está previsto
na Lei 14.434, sancionada em agosto. Neste
mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a aplicação da
norma por 60 dias.

Garimpo ilegal em
terras indígenas não
gera princípio da
insignificância
A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)
condenou um homem pela prática
de garimpo de ouro na Terra Indígena Yanomami – crime ambiental e também contra o patrimônio da União. Dessa forma, o
Colegiado confirmou a sentença
da 2ª Vara da Seção Judiciária de
Roraima após julgar os recursos
interpostos pelo réu e pelo Ministério Público Federal (MPF).

Imunidade eleitoral
Candidatas e candidatos devidamente
registrados para as eleições deste ano
não podem ser presos ou detidos até o
primeiro turno das eleições (2 de outubro).
O mesmo vai acontecer com eleitores em
geral a partir do dia 27 de setembro. É a
chamada imunidade eleitoral, prevista
no Código Eleitoral e que entra em vigor
15 dias antes da eleição. Casos de crimes
inafiançáveis e flagrante delito ficam de
fora da proibição. A imunidade garante
ao candidato o exercício da democracia,
impedindo que ele seja afastado da disputa eleitoral por prisão ou detenção que

possa ser posteriormente revista. Mesmo
no caso de ser preso em flagrante delito,
o candidato continua disputando a eleição.
No caso dos eleitores, a imunidade é mais
restrita e impede prisões cinco dias antes
do pleito até 48 horas após a eleição, em
cada turno. Assim, nenhum eleitor poderá
ser preso nesse período, a menos que
seja flagrado cometendo crime; ou haja
contra ele sentença criminal condenatória
por crime inafiançável; ou ainda por desrespeito ao salvo-conduto de outros eleitores, criando, por exemplo, constrangimentos à liberdade de votar.

RÁPIDAS

t

Legião Urbana - A 4ª Turma do STJ retoma o julgamento do agravo interno de um
recurso que discute se guitarrista Dado Villa Lobos e o baterista Marcelo Bonfá terão que
dividir com a produtora Legião Urbana Produções Artísticas Ltda. (Especial para O Hoje)
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OPERAÇÃO BOA SAFRA

Carga de agrotóxicos avaliada
em R$ 6 milhões é apreendida
Durante a operação Boa
Safra, uma carga de agrotóxicos avaliada em R$ 6
milhões foi apreendida em
Goiás. A ação é das polícias Militar (PM), Civil
(PC), Rodoviária Federal
(PRF) e do Ibama. Quatro
pessoas foram presas na
última semana.
De acordo com as corporações, a carga de mais de 1
tonelada estava com uma
associação criminosa especializada na comercialização
de agrotóxicos sem procedência e impróprios para o
consumo. As pessoas foram
presas pelos crimes de associação criminosa, crime

ambiental, comercialização
de produtos ilícitos e receptação. Também foram
apreendidos três veículos
que transportavam a carga
de agrotóxicos, que eram comercializados em várias regiões de Goiás, Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul.
Segundo o delegado Alexandre Bruno, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de
Cargas (Decar), comumente,
tal produto tem sido empregado em lavouras de milho
e soja em substituição a defensivos agrícolas genuínos.
Isto tem causado prejuízos
astronômicos à saúde hu-

mana e econômicos aos produtores rurais que adquirem
a mercadorias achando estar
fazendo um bom negócio.
De acordo com a investigação, os presos são articuladores de um grande esquema, trazendo “agrotóxicos“ do Mato Grosso Sul para
o estado de Goiás, onde colocam outras embalagens similares às originais. Os levantamentos da Decar sobre
esse delito específico já ocorrem há cerca de seis meses
e demonstram que o grupo
lucrava mais de 500% em
cada carregamento trazido
para o estado. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Motociclistas são 51% dos
indenizados pelo seguro DPVAT
Acidentes ocorrem,
na maioria dos
casos registrados,
com motos de
baixas cilindradas
Alexandre Paes
Em 2011, a quantidade de
indenização por morte de motociclistas pagas pelo seguro
DPVAT era de 38%. Com o passar dos anos e o aumento da
frota de motos no país, esse
percentual cresceu e alcançou
51,9% em 2020, apontam dados
da seguradora Líder. Em Goiás,
foram 583 registros de indenização por mortes de motociclistas em 2020, 7.166 por invalidez e 2.793 Reembolsos por
Despesas Médicas e Suplementares (DAMS). Na comparação
com o ano anterior, houve
uma redução de -1,6% das mortes por acidentes.
O DPVAT (Danos Pessoais
Causados Por Veículos Automotores de Via Terrestre) se
trata de um seguro obrigatório que é cobrado por proprietários de veículos em todo
país. O DPVAT existe como
uma maneira de indenizar e
apoiar vítimas de acidentes
de trânsito como também os
seus familiares.
No Brasil, a quantidade de
indenização por morte pagas
pelo seguro DPVAT, era de
48% em vítimas por acidentes
em automóveis e 38% em motocicletas, em 2011. Já em
2020, 51,9% das indenizações
foram destinadas a familiares
de motociclistas que se envolveram em acidentes fatais
e 33,52% para famílias de
condutores de automóveis.

Podem chegar a 80%

O especialista em mobilidade urbana Marcos Rothen,
explica que mais de 80% das
indenizações pagas pelo seguro DPVAT tiveram como beneficiários vítimas de acidentes de motos. “Uma das ques-

Em 2011, as indenizações para famílias de vítimas fatais de acidentes com motociclistas era de 38%; Hoje, percentual pode chegar a 80%
tões envolvendo as motocicletas é a falta de proteção, o que
é agravado pelo não uso dos
equipamentos de segurança
como o capacete”, analisa.
A Caixa Econômica Federal
recebeu um fundo de em média R$ 4,2 bilhões da Seguradora Líder. Tal valor tem sido
o fundo usado para pagar as
vítimas indenizadas.
De acordo com a Abramet
(Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), uma possível explicação seria o fato
de as três regiões contarem
com menos fiscalização quanto à velocidade, e ao uso de
capacete e equipamentos de
segurança. Além disso, haveria uma maior incidência de
pessoas conduzindo motos
sem habilitação.
Rothen concorda com o levantamento do órgão, e explica que os óbitos de condutores de motos duplicaram
nos últimos dois anos. “A
maioria dos acidentes, mais
de 90%, envolve motocicletas
de baixas cilindradas. Boa
parte deles acontece com pessoas que trabalham de motocicleta, como por exemplo entregando comidas pelos aplicativos de delivery”, explicou.

Como solicitar o seguro

“Há duas maneiras de solicitar a indenização do DPVAT:
a primeira é pelo aplicativo
"DPVAT", que é gratuito e pode
ser acessado com o mesmo login e senha de outros aplicativos da Caixa Econômica Federal, gestora do seguro desde
2021. A segunda forma é comparecer a uma agência do banco”, aponta o advogado especialista Fernando Nunes.
Nos valores de hoje, a lei
que cria o seguro DPVAT prevê
o pagamento de R$ 13,5 mil
por vítima em caso de morte
ou invalidez permanente. Para
despesas com assistência médica ou suplementar da vítima,
o reembolso é de R$ 2,7 mil.
“Em alguns estados a pessoa que é responsável pelo
acidente deve indenizar a vítima, mas isso dificilmente
acontece. E com certeza um
prejuízo enorme a essas famílias”, comentou Marcos.
Os documentos exigidos podem variar a depender do tipo
da indenização, além de ser
necessário apresentar todos
em frente e verso, legíveis e
sem rasura. “O banco pode vir
a pedir esclarecimento ou complementação da documenta-

ção. Após isso, será gerado o
número de protocolo para que
seja possível acompanhar o
processo indo até a agência
ou pelo app”, explica Fernando.

Critérios e tipos
de indenização

Muitas pessoas têm conhecimento sobre a existência
do Seguro DPVAT, mas nem
todo mundo sabe o que de
fato significa, para que serve
e quais os direitos dos motoristas. Através dele, vítimas
desses acidentes podem ser
indenizadas através das seguintes coberturas:
Morte: caso a vítima venha
a falecer em virtude do acidente de trânsito, seus beneficiários terão direito ao recebimento de uma indenização correspondente à importância segurada vigente na
época da ocorrência do sinistro. Nesse caso, os parentes
próximos serão indenizados
em R$ 13.500,00
Invalidez Permanente: caso
a vítima de acidente de trânsito
venha a se invalidar permanentemente em virtude do acidente, ou seja, desde que esteja
terminado o tratamento e seja
definitivo o caráter da invali-

dez, a quantia a ser indenizada
também será de R$ 13.500.
Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS):
caso a vítima de acidente de
trânsito venha a efetuar, para
seu tratamento, sob orientação
médica, despesas com assistência médica e suplementares, a própria vítima terá direito ao recebimento de uma
indenização de até R$ 2.700.
Vale lembrar que, caso os
procedimentos médicos sejam
efetuados em hospitais públicos, a vítima perde o direito
de receber a indenização, já
que não haverá cobranças
hospitalares. O seguro indeniza qualquer vítima envolvida no acidente, independente de quem seja a culpa
do ocorrido.
Entre 2020 e 2021, a Caixa
Econômica Federal foi definida como a nova responsável pelo Seguro DPVAT. Até
então, ele era administrado
pela seguradora Líder. Porém, quando a Caixa assumiu
a responsabilidade de gerir
as indenizações, foi constatado um caixa bilionário, que
desde então é usado para pagar as vítimas de acidentes.
(Especial para O Hoje)

SETEMBRO

Empresas poderão renegociar dívidas com o Fisco
A partir de 1º de setembro,
os contribuintes com grandes
dívidas com a Receita Federal
poderão renegociar os débitos
com até 70% de desconto. A
Receita Federal publicou ontem (19) a portaria que aumentará os benefícios para
quem quer parcelar até R$
1,4 trilhão em dívidas tributárias que ainda não estão
sob contestação judicial.
A portaria estendeu à Receita Federal a modalidade de
renegociação chamada de
transação tributária, mecanismo criado em 2020 para facilitar o parcelamento de dívidas
de empresas afetadas pela pandemia da covid-19. Até agora,
apenas a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN),
órgão que cobra na Justiça as
dívidas com o governo, concedia essa possibilidade com
regularidade. A Receita lançava negociações nesse modelo, mas em casos especiais.
A ampliação da transação
tributária havia sido anunciada
na terça-feira (9) pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes,
em evento com empresários

Os contribuintes com grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar os débitos com 70% de desconto
do setor de bares e restaurantes.
Na ocasião, ele disse que setores
como o comércio, o serviço e o
de eventos teriam as mesmas
facilidades para renegociar débitos como outros segmentos
afetados pela pandemia.
A extensão da transação tributária à Receita Federal foi
autorizada pela Lei 14.375/2022,
sancionada em junho pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a

portaria que regulamentou a
lei, a Receita poderá lançar editais especiais de renegociação
de dívidas e sugerir acordos
com grandes devedores.

Mudanças

Para o público geral, o desconto máximo para a renegociação de dívidas aumentou
de 50% para 65%, sendo que
para empresas (de todos os

tamanhos), microempreendedores individuais (MEI), micro
e pequenas empresas do Simples Nacional e Santas Casas
de Misericórdia, o desconto
poderá ser de até 70%.
O prazo de parcelamento
também foi ampliado. Para o
público geral, passou de 84 meses (7 anos) para 120 meses
(10 anos). Para empresas, MEI,
micro e pequenas empresas

do Simples Nacional e Santas
Casas de Misericórdia, o prazo
poderá estender-se por até 145
meses (12 anos e 1 mês). Apenas o parcelamento das contribuições sociais foi mantido
em 60 meses porque o prazo é
determinado pela Constituição.
Os devedores de impostos
ainda não inscritos em dívida
ativa poderão apresentar proposta individual de transação
ao Fisco. Mesmo os que questionam o débito na esfera administrativa ou que tiveram
decisão administrativa definitiva desfavorável.
Por enquanto, somente contribuintes que devam mais de
R$ 10 milhões ao Fisco poderão
apresentar a proposta individual a partir de setembro. Nas
próximas semanas, a Receita
deverá publicar um edital para
a transação tributária de dívidas de pequeno valor.
A Receita definirá o tamanho dos benefícios conforme
a capacidade de pagamento
do contribuinte. Quem tiver
mais dificuldades de pagamento terá descontos maiores
e prazos mais longos. (ABr)
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Zelensky diz
que Ucrânia não
vai desistir de
avançar no país
Caixão da rainha Elizabeth II deixou a Abadia de Westminster, em Londres, nesta segunda-feira (19)

O último adeus à
rainha Elizabeth II
Líderes internacionais se reuniram em Londres
para funeral da monarca, que contou com a maior
operação de segurança da história da capital britânica
Ícone de uma era, a rainha
Elizabeth II recebeu seu último adeus nesta segunda-feira
(19) no que foi considerado o
“funeral do século”, com a
presença de líderes de todo o
mundo, antes de um enterro
privado em Windsor.
Após dez dias de luto nacional, homenagens e rituais,
cerca de 2 mil pessoas, incluindo chefes de Estado e de
governo, membros de famílias
reais e outras personalidades,
compareceram a uma cerimônia religiosa na Abadia de
Westminster, em Londres. Foi
a maior reunião de líderes internacionais em décadas.
Do presidente americano
Joe Biden, ao brasileiro Jair Bolsonaro, passando pelos reis Felipe e Letícia, da Espanha, até
o imperador Naruhito, do Japão,
cerca de 500 líderes e monarcas
foram convidados para a cerimônia, que se transformou
num grande desafio de segurança para o Reino Unido.
Nos últimos dias, centenas
de milhares de pessoas fizeram
fila para ver o caixão da monarca mais longeva do Reino
Unido no Palácio de Westminster. Alguns esperaram até 24
horas numa fila quilométrica
pelo centro de Londres e às
margens do rio Tâmisa.

Multidão lotou ruas por onde passou o cortejo fúnebre em Londres
Do Palácio, o caixão foi
transportado em procissão
até a Abadia de Westminster,
sendo seguido a pé pelo rei
Charles III e outros membros
da família real britânica.

Cortejo por Londres

A cerimônia começou por
volta das 9h (horário local)
com 96 badaladas do sino da
Abadia de Westminster, marcando a idade de morte da
rainha. No início da manhã,
autoridades informaram que
todos os pontos com acesso
ao público para ver o cortejo
fúnebre já estavam lotados.
Ao final da cerimônia religiosa, foram feitos dois minutos
de silêncio em todo o país. Logo
após, teve início um cortejo fúnebre por várias ruas de Lon-

dres, com passagem pelo Palácio de Buckingham, antes de o
caixão ser levado para Windsor, onde a rainha foi sepultada.
O enterro foi realizado numa
cerimônia privada, para o rei
e familiares, no jazigo da família real, onde se encontram
os restos mortais dos pais e da
irmã de Elizabeth II.

Grande operação policial

O funeral de Elizabeth II
conta com a maior operação
de segurança já realizada em
Londres. Este foi o primeiro
funeral de Estado no Reino
Unido desde a morte do exprimeiro-ministro Winston
Churchill, em 1965, e reúne líderes de todo o mundo e multidões ainda maiores do que a
dos Jogos Olímpicos de 2012.

PORTO RICO

Furacão Fiona atinge a
República Dominicana
Mais de 1,4 milhão de pessoas em Porto Rico ficaram
sem energia elétrica, no domingo (18), quando o furacão
Fiona interrompeu o fornecimento em toda a ilha e atingiu o território com fortes
chuvas, ventos e inundações
com risco de morte, disseram
autoridades.
Enquanto o clima severo
continuava a atingir Porto
Rico na noite de domingo, o
furacão Fiona começou a se
mover para o Oeste em direção à República Dominicana,
onde atingiu a costa perto de
Boca de Yuma às 3h30 (horário local), de acordo com uma
atualização especial do Centro
Nacional de Furacões.
Até agora, pelo menos uma
morte já foi registrada na cidade gravemente danificada
de Basse-Terre, capital do território francês de Guadalupe,
disse o vice-presidente da
agência ambiental do território no domingo.
O furacão atingiu a costa

O presidente Volodymyr Zelenskiy prometeu
que não haverá trégua na
luta da Ucrânia para recuperar seu território, já
que Kiev disse que suas
tropas atravessaram um
rio, abrindo caminho para
um ataque às forças de
ocupação russas no leste.
região de Donbass.
Refletindo a dramática
mudança de ímpeto desde
que as forças ucranianas
derrotaram as tropas russas no início deste mês no
nordeste, o presidente dos
EUA, Joe Biden, fez sua
previsão mais forte até
agora de que a Ucrânia
venceria a guerra.
“Eles estão derrotando
a Rússia”, disse Biden em
entrevista ao “60 Minutes”, da CBS.
A vitória virá apenas
quando as forças russas
forem completamente expulsas do território ucraniano, e os Estados Unidos
apoiarão a Ucrânia “o tempo que for necessário”,
disse Biden. “A Rússia está
se mostrando não tão
competente e capaz quanto muitas pessoas pensavam que seriam.”

Marco importante

A travessia do rio Oskil
é outro marco importante

na contraofensiva da
Ucrânia na região nordeste de Kharkiv. O rio flui
para o sul no Siversky Donets, que serpenteia pelo
Donbas, o foco principal
da invasão da Rússia.
Mais além fica a província de Luhansk, a base
dos aliados separatistas
da Rússia desde 2014 e totalmente nas mãos dos
russos desde julho, após
algumas das batalhas mais
sangrentas da guerra.
As tropas ucranianas
“atravessaram o Oskil.
Desde ontem, a Ucrânia
controla a margem leste”,
escreveram as Forças Armadas ucranianas no Telegram no domingo. Serhiy Gaidai, governador
ucraniano de Luhansk, escreveu no Telegram: “A
região de Luhansk fica
bem ao lado. A desocupação não está longe”.
Gaidai disse que as forças ucranianas recuperaram o controle total da cidade de Kreminna e da
vila de Bilohorivka. Os
dois assentamentos estão
localizados em estradas
na aproximação norte da
cidade de Lysychansk,
cuja queda após semanas
de batalhas em julho colocou Luhansk totalmente
sob controle russo.

Tufão atinge Japão
com chuva recorde
e deixa dois mortos
O Tufão Nanmadol levou ventos fortes e chuvas
recordes ao Oeste do Japão
nesta segunda-feira (19),
quando uma das maiores
tempestades a atingir o
país em anos matou pelo
menos duas pessoas, interrompeu o transporte e
forçou os fabricantes a
suspender as operações.
O primeiro-ministro
Fumio Kishida atrasou a
partida para Nova York,
onde deve fazer discurso
na Assembleia Geral da
Organização das Nações
Unidas (ONU).
“Adiei minha partida
programada para hoje a
fim de fazer um balanço
dos danos causados pelo
tufão e tomar as medidas
possíveis para a recuperação”, disse Kishida a repórteres. “Se as circunstâncias permitirem, partirei amanhã de manhã.”
O 14º tufão da temporada no Japão atingiu a
costa, perto da cidade de

Kagoshima, na noite desse domingo, antes de
atingir a ilha ocidental
de Kyushu e abalar a ilha
principal de Honshu.
Um rio na província
de Miyazaki, em Kyushu,
transbordou, inundando
campos e estradas, mostraram imagens da emissora estatal NHK.
“Precisamos permanecer altamente vigilantes
para fortes chuvas, vendavais, ondas altas e tempestades”, disse uma autoridade da Agência Meteorológica do Japão (JMA)
em entrevista coletiva.
A emissora NHK informou que um homem
foi encontrado morto
dentro de seu carro, que
ficou submerso no meio
de um campo, enquanto
outro morreu após deslizamento de terra.
Uma pessoa continua
desaparecida e pelo menos 87 ficaram feridas,
segundo a NHK. (ABr)

Tempestade de categoria 1 chegou perto de Boca de Yuma às 3h30
Sudoeste de Porto Rico na
tarde de domingo, afetando
a ilha com ventos fortes de
até 120 quilômetros por hora
e trazendo de 15 a 61 centímetros de chuva em algumas
áreas até o final do dia, de
acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.
Fiona continua a atingir
Porto Rico e partes do Leste
da República Dominicana durante a noite e esta segundafeira (19). As áreas do Leste
da República Dominicana tam-

bém podem sofrer inundações, bem como deslizamentos
de terra em áreas mais altas,
de acordo com o centro de furacões. Fiona pode trazer um
total de até 760 milímetros de
chuva para Porto Rico e até
305mm para o Leste e Norte
da República Dominicana.
A previsão é de que o furacão ganhe força quando passar
pela República Dominicana e
deve se mover em direção às
Ilhas Turks e Caicos e Bahamas
na segunda e terça-feira (20).

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE
AGÊNCIA DA CAIXA EM APARECIDA DE GOIÂNIA-GO
A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à
viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado da Av Tropical até a Av União e
da GO 040 até a Av Igualdade, inclusive estas, bairro Setor Garavelo, município Aparecida de Goiânia/GO.
O imóvel deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente de até
10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente 1.048,13m², preferencialmente em um único pavimento,
com pé direito mínimo de 3,5m, com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de
estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção
deverá obedecer a todas as normas e legislações aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta
de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo
do imóvel, área construída em m² e dados para contato da oferta do imóvel; 2) Registro Geral de Imóveis
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos
devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais enviados via
Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de
-DQHLUR5-&(3(VFODUHFHPRVTXHDSHVTXLVDGHPHUFDGR¿FDUiDEHUWDDRUHFHELPHQWRGH
ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.
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Cecília Epifânio

Festival Vaca Amarela
celebra 20 anos
Guilherme de Andrade

Quem faz acontecer

O aniversário

A edição de 2022 tem significado especial: além de
acontecer num momento em
que o isolamento social imposto pela pandemia começa
a afrouxar, esse é também o
20° encontro presencial do
Vaca Amarela com o goianiense. São 20 anos acompanhando
o crescimento da cena cultural
da capital do Estado. Apesar
de ter seu início nos anos 1990,
aconteceu um hiato na história
do festival em 2020 e 2021,
devido à situação de calamidade pública na saúde. Portanto, razões não faltam para
celebrar, por isso duas edições
já aconteceram neste ano.
Apesar de buscar manter
a tradição da pluralidade, o
Vaca Amarela cresce e está
disposto a crescer mais. Além
do aumento nos números do
festival, existe também uma
expansão nas fronteiras dos
gêneros e públicos abraçados.
É justamente a diversidade
que o faz crescer: neste ano,
os DJs da cena local e os bailes
de vogue marcaram presença
nos palcos do evento.
Em entrevista ao jornal ‘O
Hoje’, Maduli, que se apresentou no domingo (18), fala
da sensação de poder estar

Grupo 7 Copas questiona: "Quem disse que Goiás é só música
sertaneja?"; e canta o “rap nacional made in Pequi Town”

A cantora Bruna Mendez trouxe um som inovador que cativou o
público do começo ao fim da performance
Guilherme de Andrade

A realização do festival de
forma presencial foi celebrada
pelo diretor executivo do Vaca
Amarela, Léo Pinheiro. A pandemia adiou a celebração da
20° edição: foram três datas
marcadas e um evento online
antes do retorno ao formato
original. Falando da importância do festival, o produtor
ressalta uma tradição a ser
mantida, a pluralidade no momento da curadoria dos artistas que vão se apresentar.
“Essa é a nossa bandeira, é
ser plural”, concluiu.
Conversando com os artistas
que fazem parte do festival, podemos entender melhor a importância desses eventos para
o fomento da vida cultural da
cidade. “Dividir o palco com essas pessoas é muito significativo
para gente enquanto banda”,

compartilha Renata Servato, vocalista da banda Synx. Enquanto
isso, o DJ Tubarão resume a batalha cotidiana dos artistas independentes dizendo que “a
gente tem que criar a cena, não
tem nada de mão beijada”.

Guilherme de Andrade

O festival Vaca Amarela,
que começou a escrever sua
história ainda no início dos
anos 2000, completa nesta edição 20 anos de existência. São
duas décadas promovendo o
cenário da música independente no Estado. O evento traz,
numa atmosfera inovadora e
divertida, nomes já consolidados no mercado da música ao
lado daqueles que estão estreando, se consolidando como
um dos pilares da música goiana. A cena alternativa e independente vive em Goiás.
Nesta edição o festival ostenta alguns nomes de peso
em seu line-up, como Lynn da
Quebrada, Boogarins, Fresno,
Tasha & Tracie e, também, Maneva. O rap, o indie, o pop e
muitos outros estilos brilharam
no palco do Palácio da Música
no Centro Cultural Oscar Niemeyer nesse final de semana.
Tales de Polli, vocalista da banda Maneva, elogia a proposta
plural do festival e finaliza dizendo que "uma das cenas
mais fortes do underground
reside aqui em Goiânia".
Dividindo palco com esses
artistas, vieram também ao
Vaca Amarela alguns nomes
mais recentes no mercado
musical, mas que garantiram
uma apresentação digna do
festival. João Thomé, Maduli,
Bruna Mendez e a banda Synx
trouxeram um som inovador
que cativou o público do começo ao fim das performan-

ces. "É a primeira vez que eu
canto as minhas músicas num
palco", conta Cabrallis, artista
que fez o show de abertura
do festival, destacando a importância do Vaca no fomento
da vida cultural da cidade.
Bujo e Antonini, vocalistas
da banda goiana de rap 7 Copas, também reafirmam o valor do festival na criação e
movimentação da cena musical no Estado, e por fim questionam: "Quem disse que Goiás
é só música sertaneja?". No
palco, numa apresentação
cheia de energia, os rappers
da Capital cantavam o “rap
nacional made in Pequi Town”.

Cecília Epifânio

São duas décadas crescendo junto com a cena
musical goiana, ao lado de nomes já consolidados
e artistas debutantes na indústria musical

A banda Fresno cantou os sucessos da carreira
e agitou o público na segunda noite do festival
no palco: "Estou muito feliz
pela recepção da galera, de
ver a galera cantando". A cantora conta, inclusive, que a
música de encerramento do
show foi seu primeiro single,

‘Sinal’, divulgado no mês passado. Ela compartilha ainda
que existem planos de novos
lançamentos, com videoclipe,
para “o mais rápido possível”.
(Especial para O Hoje)
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Tamires Damas

LIVRARIA
t

Poemas viscerais
Com versos sinceros autobiográficos, atriz Graziela Barduco
dialoga com mulheres admiráveis sobre depressão e esperança

MC Caverinha aparece rodeado de dinheiro e carros de luxo

Sorte no jogo
Embalado no ritmo do
trap, MC Caverinha lança a
animada ‘Se Segura’, single
que sai pela Som Livre
Elysia Cardoso
Se tem alguém que entende de trap e lifestyle ostentação, esse alguém é MC
Caverinha. O jovem trapper
dono de hits como ‘Pantera’
e ‘O Preto Mais Caro’, apresenta mais uma track que
promete entrar para sua
coleção de hits. O single ‘Se
Segura’, que chega nesta
pela Som Livre, traz a pegada perfeita que os fãs do
artista já estão acostumados, mas que seguem aguardando ansiosos. A produção
também conta com um videoclipe que chega ao canal
oficial do artista no YouTube na mesma data.
Explorando o gênero
trap, o qual MC Caverinha
está perfeitamente familiarizado desde o início de
sua carreira, o artista embarca em uma produção
com a sonoridade animada, onde ele rima sobre o
seu estilo de vida caro e
como as madrugadas produzindo no estúdio fizeram
o seu corre fluir. No meio
da música, há uma virada
na batida, na qual Caverinha aproveita para mudar
o seu flow e tom de voz,
narrando o seu traplife e
deixando claro que é ele
quem cria a regra do jogo.
No clipe, ambientado
em um suntuoso castelo,
é possível observar o ‘Príncipe do Trap’ (apelido pelo
qual o artista é carinhosamente conhecido), ostentando altas quantias de dinheiro enquanto rima.
Com direito a takes de coroa, as cenas se alternam
entre as áreas internas e
externas. Entre elas, nos
vastos jardins do local, MC
Caverinha aparece ‘versando’ em frente a carros
de luxo e rodeado de mulheres, reforçando seu estilo de vida.
Sobre as expectativas

para o lançamento da nova
faixa, Caverinha não esconde o entusiasmo. “Ah,
cê é louco, tô muito feliz,
né? Dando mais esse passo
na minha carreira, e sabendo que já, já o meu primeiro álbum vai estar no
mundo pra geral ouvir! As
expectativas em momentos
como esse são sempre as
melhores possíveis, de que
venha mais um hit por aí.
Pretão tá como? Voando!”,
diverte-se o artista.
O artista de apenas 14
anos vem se destacando
ano após ano com suas rimas afiadas e letras que falam sobre dinheiro, curtição
e um lifestyle luxuoso, confirmando cada vez mais o
seu lugar na cena de música
urbana brasileira. ‘Se Segura’ chega como o quarto
single do jovem artista no
ano de 2022, com Caverinha
acumulando números expressivos em todas as plataformas nas faixas ‘O Preto
Mais Caro’, ‘Double Cup’
(feat. Vulgo FK) e ‘Pantera’.

As dores da alma de Graziela Barduco encontraram
desafogo na poesia. Foi por
acreditar no poder da escrita
curativa que nasceu 'Sutil
Leveza', quinto livro da atriz
e escritora paulista. Quase
como um grito pessoal de
liberdade, a autora decidiu
compartilhar a própria história, em versos, para acolher a quem também passa
por momentos de angústia.
São poemas sinceros e viscerais dedicados primordialmente às mulheres.
Os versos tratam não somente de dúvidas, falhas e
anseios, mas também expõem a relação íntima da autora com a literatura. Ela dialoga com nomes femininos
admiráveis, como Cora Coralina e Conceição Evaristo,
que representam resistência,
luta e esperança em um mundo feito para oprimir.
Dividido em quatro capítulos, os textos convidam o
leitor a imergir no próprio
íntimo. Graziela se apresenta,
em uma conversa amigável
de identificação, e conduz a
leitura a palavras de esperança e leveza, ao introduzir
a poeta Cora Coralina. Já a
terceira fase é mais ácida, dedicada a Mariana Ferrer modelo brasileira vítima de estupro em 2018. O livro finaliza
com palavras de Conceição
Evaristo, que acompanha poemas sobre o encontro com o
“eu mulher” em representação à maturidade.
Rimados, os poemas possuem formato que empresta
muito da literatura de cordel
e das cantigas infantis, que
são a especialidade da atriz

mestre em Artes da Cena e
pesquisadora do universo
lúdico no teatro. Antes de
virar um único livro, alguns
dos poemas foram utilizados
em obras colaborativas com
dois movimentos literários
femininos: Teodoras do Cordel e o Mulherio das Letras.

Sobre a autora

Graziela Barduco é escritora, atriz e mestre em Artes
da Cena pela Escola Superior
de Artes Célia Helena. Diretora e fundadora da Cia Cordiais, companhia de teatro,

Graziela também é pesquisadora das artes da cena,
com foco no teatro infantil
em conexão com a cultura
popular brasileira.
É ativa nas causas feministas na literatura, com participação nos coletivos Teodoras do Cordel e Mulherio
das Letras, além de ocupar
a cadeira 185 da Academia
Internacional de Artes, Letras e Ciências Alpas 21 e
ser membro número 109 da
Academia Internacional de
Literatura Brasileira. (Especial para O Hoje)

Sobre MC Caverinha

O jovem trapper MC Caverinha, nascido Kauê de
Queiroz Benevides Menezes, é a principal promessa
mirim na cena urbana nacional. Com apenas 14
anos, o artista que estourou aos 11 com a track ‘Só
Não Pisa No Meu Boot’
atualmente mora em uma
casa que comprou para a
família aos 12 anos de idade, com o dinheiro do próprio trabalho na música
Estourado nas redes sociais, no Instagram são
mais de 3,5 milhões de seguidores, Caverinha já teve
seu trabalho reconhecido
por artistas como Neymar,
Gabriel Medina, Anitta,
Marília Mendonça, Kevinho e os rappers americanos Lil Tjay e Famous Dex.
(Especial para O Hoje)

Graziela
Barduco é
escritora,
atriz e mestre
em Artes da
Cena, além
de estar
engajada em
causas
feministas

RESUMO dE noVElas
t
Chamas da Vida
Junior fica chocado ao ver
que telma invadiu o quarto
dele. manu chuta leo e consegue fugir. tadeu, que não
viu que era manu, corre atrás
dela. Beatriz diz para tadeu
não ir. telma não diz para
ninguém quem estava com
ela. manu torce o pé. marreta
a ajuda a fugir. tadeu vai até
o carro de marreta e manu,
que ainda estão encapuzados. tadeu persegue o carro
de marreta. Júnior diz para
telma que ela é louca. telma
diz que vai se vingar pela humilhação que passou. Júnior
diz que odeia telma.

Mar do sertão
mirinho desiste de tirar a
vida de adamastor. tereza
desconfia do anel que está
com timbó. José pede ajuda
a Candoca para se aproximar
de manduca. Candoca afirma
a lorena que não quer festa
para suas bodas de casamento com tertulinho. Vespertino
engana tereza e compra o
anel de latifa. maruan cobra
de timbó o anel. timbó e Rosinha desconfiam da origem
do dinheiro de mirinho. lorena convence labibe a ajudar
a organizar a festa das bodas
de Candoca e tertulinho. timbó se encanta por Xaviera.

Cara e Coragem
leonardo diz para Ítalo
que Regina tem vergonha da
mãe. anita decide ficar com
o terninho laranja. danilo insiste com Rebeca para contratar um detetive. Jarbas entrega para Ítalo o número do
celular de dagmar. Ísis não
consegue falar com Renan
sobre a gravidez. Enzo sugere
que olívia confirme a suposta
gravidez de márcia, antes de
contar para lou. Ísis revela
para Cleide que está grávida.
danilo vê moa abraçar Rebeca
e tem uma crise de ciúmes.
Ítalo manda Rico ir à festa na
casa de Bob.

Poliana Moça
Ruth conta para Helô que
Renato a convidou para sair.
davi diz que já saíram os resultados do exame e tânia
testou positivo para o Hepta
Vírus. a escritora fica muito
chateada com a notícia e
chora; davi explica que o
nome do vírus se dá porque
em sete dias o paciente pode
piorar e vir a falecer. Éric e
Poliana se beijam. otto recebe a ligação do teste positivo de tânia e avisa glória.
na sala de aula, Éric envia
bilhete para Poliana perguntando se ela aceita ir ao cinema depois da aula.

Pantanal
José leôncio encontra a
arma de solano no barco que
Juma deixou na tapera. José
leôncio e José lucas confrontam tenório. Juma diz que o
Velho do Rio virou sucuri e
engoliu solano. Filó diz a tadeu que está preocupada com
o cansaço de José leôncio.
Renato descobre informações
sobre a atuação de tenório
no sarandi. Renato aconselha
tenório a esquecer a ideia de
matar os leôncio. maria Bruaca diz a Filó que sente pena
de tenório depois da morte
de Roberto. marcelo coloca
tenório contra a parede.
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AGENDA CUltURal
t
Goiás Fashion Week
a 15ª edição do goiás Fashion Week realizada em
goiânia segue até 24 de setembro no Centro Cultural
oscar niemeyer. serão quatro dias de desfile e show
de encerramento no último
dia de programação. os ingressos para o show custam
R$ 60 (meia entrada), mais
1kg de alimento não perecível. Eles podem ser comprados pelo sympla. na programação, marcas locais e nacionais, celebridades e nomes importantes da moda
brasileira estão confirmados.
Quando: até 24 de setembro.
onde: av. dep. Jamel Cecílio,
Km 01 - goiânia. Horário:
Programação a partir das
17h. ingressos: (www.sympla.com.br/).
Provoca
nesta terça-feira (20), no
Provoca, marcelo tas conversa
com luciana temer, presidente do instituto liberta. na entrevista, a advogada e professora universitária fala sobre
o peso do sobrenome, já que
é filha de michel temer, sua

histórias nas quais o cliente
deseja embarcar. a atração
é uma excelente oportunidade para quem deseja presentear com opções para os
bebês brincarem na hora do
banho, para as crianças que
gostam de colorir e diversos
títulos para os adultos. Quando: até 25 de setembro.
onde: av. dep. Jamel Cecílio,
nº 3300, setor Jardim goiás goiânia. Horário: 10h às 22h.

15ª edição do Goiás Fashion Week segue até 24 de setembro
luta contra a violência sexual
com crianças e adolescentes,
as violências que sofreu e
muita mais. Vai ao ar na tV
Cultura, a partir das 22h.
Quando: terça-feira (20). onde:
tV Cultura. Horário: 22h.
Feira de livros
diversos títulos infantojuvenis a preços acessíveis e
um espaço para encantar os
apaixonados por leitura. Essa

é a proposta da feira amigos
do livro, disponível na Praça
1, Piso 1 do Flamboyant shopping Center até 25 de setembro. Com preços acessíveis,
o espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h
às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 20h. ofertando uma vasta variedade
de títulos, os livros são organizados por categoria e preço,
facilitando a procura pelas

Palco Giratório
de hoje (20) a 22 de setembro, a edição do Palco
giratório recebe o grupo
Circence, de goiás, com o
curta-metragem 'atravessarse Catavento', livremente
inspirado na vida e na obra
de Cora Coralina. o filme é
dirigido por Felipe nicknig.o
evento se inicia sempre às
20h, as apresentações do
espetáculo estão disponíveis
no youtube.com/sescBrasil.
o curta-metragem ‘atravessar-se’ foi produzido em
2021 e já foi selecionado
para festivais de cinema.
Quando: terça-feira (20).
onde: (youtube.com/sescBrasil). Horário: 20h.

Mostra com acesso gratuito estará disponível
ao público até o próximo domingo, dia 25 de setembro
Rio Araguaia cuja população
aldeada de cerca de 4 mil
pessoas está distribuída em
27 aldeias, que se estendem
pelos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará.
Sua vasta produção material

inclui técnicas de construção
de casas, produção de cestarias, adornos, plumárias, vestimentas e as conhecidas bonecas de cerâmica ritxòkò
(registradas como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
A concepção da mostra
se deu de forma colaborativa entre indígenas e não
indígenas, com curadoria
de Waxiaki Karajá e Tuinaki
Koixaru Karajá — selecionando objetos musealizados
do acervo do Museu Zoroastro Artiaga, o primeiro museu da cidade de Goiânia.
O formato digital foi escolhido para ampliar o acesso,
e atrair muitos dos Inỹ Karajá, que podem conhecer
a exposição, sem o deslocamento desde as aldeias por
meio de seus celulares, tão
amplamente usados.
Os registros fotográficos e
vídeos foram produzidos por
Hawalari Coxini, Rafaella S.
Coxini Karajá e Juanahu Inỹ.

CELEBRIDADES
Ex-BBB Jaqueline Grohalski
sofre agressão do namorado e é hospitalizada
Ex-participante da 18ª edição do ‘BBB’, Jaqueline grohalski preocupou os fãs ao
surgir machucada em vídeo
publicado nos stories do instagram. neste domingo (18),
equipe influenciadora emitiu
comunicado informando que
ela foi vítima de agressão do
namorado. Furtada, a loira
também sofreu ameaças. Jaqueline foi socorrida e levada
ao hospital. "a Jaqueline se
encontra muito abalada ainda
com toda essa situação. no
momento, ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar. ontem não passamos muitas informações,
pois se tratava de uma briga
de casal em que ela foi agredida. todas as medidas judiciais estão sendo tomadas,
pois se trata de lesão corporal,
ameaça e furto", informou.
(Patrícia dias, Purepeople)
simone Mendes se pronuncia após choro em 1º show
sem simaria e manda mensagem para Gusttavo Lima
Prestes a estrear carreira
solo, simone mendes se apresentou no palco do aviões
Fantasy e não segurou as lágrimas durante participação
em show de gusttavo lima.
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Zoroastro Artiaga realiza
exposição dedicada às Inỹ Karajá
O Museu Zoroastro Artiaga, unidade da Secretaria
de Estado da Cultura (Secult),
abriu a exposição digital
‘Ixitkydkỹ: um olhar sobre
os vestires tradicionais das
mulheres Inỹ Karajá’. A mostra integra a programação
da semana da 16ª Primavera
dos Museus, evento coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em
parceria com as instituições
museológicas de todo país.
Até domingo, dia 25, o público poderá conferir a rica
tradição vestimentar desse
povo pelo site:(vestiresmulheresinykaraja.com).
A exposição apresenta características e artefatos dos
vestires tradicionais das mulheres Inỹ Karajá, habitantes
imemoriais das margens do

n

Ciúmes de Juliette e Pedro Sampaio?
Ex do DJ, Gkay se irrita com comentários
Gkay negou que tenha ficado com
ciúmes de Pedro Sampaio, com quem
já viveu um romance, e Juliette durante
o Festival Aviões Fantasy na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, tradicional
evento à fantasia de Xand Avião. Em
um vídeo que circula na web, o DJ chama a cantora para dançar, quando é
interrompido pela influenciadora. Diversos internautas apontaram que a
humorista não teria gostado de ver os
artistas juntos. "Realidade: eu, Juliette
e Pedro dançando até 7h da manhã, se
divertindo pra caramba e fazendo resenha. Internet: crise de ciúme, 'ridícula
após ganhar o apoio do músico, a artista se pronunciou
nas redes sociais e mandou
um recado para o marido de
andressa suita. "Um beijo muito especial para meu amigo
gusttavo lima. obrigada pelas
palavras, pelo carinho... É muito bom estar com pessoas
que torcem por nós, que acreditam no nosso trabalho, e
você é um deles. obrigada,
gu. Um beijo para você e para
sua família. Estamos juntos,
irmão", disse. Em agosto deste
ano, simone anunciou que estava se separando de simaria.
o fim da dupla não surpreendeu os fãs devido à crise que

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia cheio de aborrecimentos: a paciência precisa
ser cultivada. tome cuidado com
estresses e excessos. saiba cuidar
mais da sua saúde. momento de
finalizar pendências. Você pode
sentir o emocional instável.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
tome cuidado com excessos.
Cuide das suas finanças. Paranoias e medos serão ativados
para uma limpeza mental. Converse com pessoas próximas,
assim pode ter uma nova visão
de tudo. Você pode receber favores com segundas intenções.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Pode ser um dia muito duvidoso e estranho, ainda que produtivo e próspero. as trocas podem chegar em boa hora, bem
como ajudas: saiba retribuir.
tome cuidado com negócios arriscados demais. mantenha o
equilíbrio e a estabilidade.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
tome cuidado com rivalidades e disputas. a baixa autoestima ou a dificuldade de se manter pacífico pode levar você a
ter um dia sem harmonia. discussões estão presentes: ainda
que nada seja dito, existe uma
energia de contrariedade.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Você está com a mente agitada e pode querer abraçar o
mundo, fazendo muitas coisas
de uma vez. É importante abandonar obsessões, apegos e medos. tome cuidado com rebeldia
ou falação. Esse excesso de energia pode trazer desgaste.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
tome cuidado com as suas
contradições. É dia de se manter
calmo, generoso e estável. ser
grato pode ser importante, bem
como buscar ajudar as pessoas.
Existe uma briga interna ou externa acontecendo. tome cuidado com a irritação excessiva.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Pode ser um dia tranquilo,
sem nenhuma novidade extraordinária. a boa sorte pode te rondar, por isso saiba ser generoso.
Vale a pena colocar suas ideias
em prática, pois pode conquistar
algo no futuro. amigos podem
trazer boas notícias.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o dia é de estabilidade.
tome cuidado com a insatisfação
constante, que pode te causar
uma angústia existencial. Existem mudanças em curso e os
apegos serão prejudiciais. mantenha o ritmo da sua vida, mas
sem descartar as novas ideias.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Existe alguma vitória neste
dia, bem como alguma esperança.
o dia tende a ser agitado, mas
muitas coisas serão resolvidas.
Você pode ter um dia de progresso, sendo fiel ao que pretende
fazer, sempre com força total.

:

ela tirando o Pedro', 'nossa, que desnecessário'. Gente, juro, vocês precisam
ir comer um pão", escreveu Gkay no
Twitter. (Patrícia Dias, Purepeople)

as irmãs já enfrentavam. (Patrícia dias, Purepeople)
atitude de Xolo Maridueña
com Bruna Marquezine faz
fãs suspeitarem de namoro
Bruna marquezine e Xolo
maridueña não cansam de
deixar os fãs animados com
a possibilidade de um namoro. após compartilhar fotos com a atriz em um passeio no Rio de Janeiro, o ator
tomou outra atitude que não
passou despercebida pelos
seguidores. no domingo (18),
Xolo compartilhou um post
no qual mostrava uma foto
de Bruna marquezine na fes-

ta de comemoração dos 50
anos da marca arezzo. a foto
foi compartilhada nos stories
de Xolo. os fãs acharam a
ação incomum para amigos.
nos comentários das fotos
do passeio de Xolo e Bruna
no Rio, alguns comentaram
sobre o story do ator. Um
seguidor disse que os "fãs
estão querendo que os dois
sejam um casal" e obteve a
seguinte resposta de outro:
"'os fãs tão querendo'. o
cara literalmente postando
foto da mina sozinha nos
storys. tu faz isso com tuas
amigas?", questionou. (nathalia duarte, Purepeople)

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia traz muita coragem.
suas emoções podem estar claras e seus desejos estão bem
próximos de ser conquistados.
Você pode ser o portador de
boas notícias, por isso é indicado
que use seu poder de liderança
para alcançar o que pretende.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pede que confie na sua
intuição e nas emoções. ainda
que nem todas sejam boas, perceba as mensagens que este dia
traz. tome cuidado com o excesso de uso da mente ou de
preocupações. É importante ser
planejador e estrategista.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Pode ser um dia muito produtivo ou de muito cansaço por causa
de trabalho e de outras tarefas.
saiba pedir ajuda e trabalhar em
equipe, pois isso está favorecido.
É importante manter a saúde e a
qualidade de vida na sua rotina.
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Moda e musicalidade acessível
Vila Cultural recebe evento de
moda e combate a gordofobia
no próximo domingo (25)
Elysia Cardoso
A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria
de Estado da Cultura (Secult
Goiás), recebe o evento de
moda ‘Augusta Robusta - Não
é você que tem que entrar
na roupa, é a roupa que tem
que entrar em você’. A iniciativa ocorre no próximo domingo (25), a partir das 13h,
e tem o objetivo de combater
a gordofobia e valorizar a diversidade de belezas reais.
A programação gratuita
conta com roda de conversa,
oficinas de customização de
roupas e maquiagem, bazar
de troca, discotecagem, show
e desfile de moda. O evento é
realizado com recursos do Fundo de Arte e Cultura (FAC) do
Edital de Fomento a Demandas
Culturais da Secult Goiás.
Com estimativa de público
de mais de 300 pessoas, a iniciativa alia a produção de
moda ao conteúdo ativista.
“Além de estimular a produção local e a retomada dos
eventos com atividades de
capacitação disponíveis para
toda a população goianiense,
queremos dar visibilidade às
questões das mulheres reais,
muitas vezes pressionadas
por padrões estéticos impossíveis”, revela a diretora do
evento, Marcelle Vaz.

Programação

O evento tem início com o

Bazar de Troca. Marcada para
o período entre 13h e 18h, a
feira possibilita que as mulheres “plus size” possam ter
uma opção acessível a novas
roupas, por meio de trocas
entre as participantes. Para
participar, a pessoa pode levar
algumas peças em bom estado
para trocar (tamanho mínimo:
G e 44). Cinco convidadas estarão com suas peças para
troca expostas nas duas araras
disponíveis para a feira.
No auditório da Vila Cultural Cora Coralina, das 13h
às 15h, ocorre a oficina de
customização de roupas, que
será ministrada pela estilista
Su Martins, do Ateliê Salamandra do Fogo. A ideia é levar conhecimento sobre técnicas de costura para que as
participantes possam intervir
e transformar roupas de uso
cotidiano em algo especial.
A roda de conversa, que
será realizada no hall da Vila
Cultural, das 14h30 às 16h,
terá a nutricionista comportamental Gabi Santana e a
psicóloga Alice Canuto para
discutir temas sensíveis às
formas do corpo feminino,
promovendo sua inclusão nos
espaços públicos.
A oficina de maquiagem
vai ocorrer das 16h às 18h e
será ministrada pela maquiadora Ravenna Veracity. A professora vai ensinar os passos
básicos para valorizar o rosto
e truques para acentuar a be-

Programação gratuita conta com roda de conversa, oficinas de customização e maquiagem, show e mais
leza. Para participar das oficinas e roda de conversa, basta se inscrever gratuitamente
pelo whatsapp da Augusta
Robusta (62 99564-4748).
Já a programação musical
terá discotecagem com o DJ
Maurício Mota e um show especial com a banda Soul de
Nós. A banda busca a representatividade da mulher na
música goiana e traz em seu

repertório clássicos da música
popular brasileira.
Para fechar com chave de
ouro, a Vila Cultural ainda vai
receber um desfile de moda, a
partir das 19h30. As peças foram
produzidas especialmente para
o evento e trazem releituras de
modelos queridinhos do público
e peças criadas para enaltecer
e valorizar as curvas com recursos inovadores de modela-

gem. (Especial para O Hoje)
Serviço
Vila Cultural Cora Coralina
recebe Augusta Robusta
Data: 25 de setembro de 2022
Horário: 13h às 20h
Local: Vila Cultural Cora Coralina
Inscrições gratuitas para
atividades: whatsapp da Augusta Robusta (62 99564-4748)

CINEMA
t
EsTREias

mação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 13h, 17h,
19h30. Cinemark Passeio das
Águas: 15h30. Cineflix aparecida: 14h45.

Jurassic World - Domínio (Jurassic World: dominion, 2022,
EUa). duração: 2h26min. direção: Colin trevorrow. Elenco:
Chris Pratt, Bryce dallas Howard, laura dern. gênero:
ação, aventura, ficção científica. Cinemark Flamboyant:
15h40. Cinemark Passeio das
Águas: 18h10.

O Telefone Preto (the Black
Phone, 2022, EUa). duração:
1h43min. direção: scott derrickson. Elenco: mason thames,
madeleine mcgraw, Ethan Hawke. gênero: terror, suspense.
Kinoplex goiânia: 20h50.

Uma Pitada de Sorte (Uma
Pitada de sorte, 2022, Brasil).
duração: 1h33min. direção:
Pedro antonio. Elenco: Fabiana
Karla, mouhamed Harfouch,
Jandira martini. gênero: Comédia. Cineflix Butiti: 17h, 19h.

Elvis (Elvis, 2022, EUa). duração: 2h39min. direção: Baz
luhrmann. Elenco: austin Butler, tom Hanks, olivia deJonge. gênero: Biografia, musical.
Kinoplex goiânia: 16h50.

EM CaRTaZ
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: a true story,
2022, Rússia). duração:
1h20min. direção: Vasiliy Rovenskiy. Elenco: Jon Heder, tom
Kenny, Pauly shore. gênero:
animação, família, aventura,
Ffantasia. Cinemark Flamboyant: 16h10, 16h25. Cinemark Passeio das Águas: 13h15.
Men: Faces do Medo (men,
2022, Reino Unido). duração:
1h40min. direção: alex garland. Elenco: Jessie Buckley,
Rory Kinnear, Paapa Essiedu.
gênero: terror, drama. Cinemark Flamboyant: 13h15.
Minha Família Perfeita (minha
Família Perfeita, 2022, Brasil).
duração: 1h25min. direção: Felipe Joffily. Elenco: isabelle drummond, Rafael infante, Zezé Polessa. gênero: Comédia. Cinemark Passeio das Águas: 14h20.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, EUa). duração:
1h39min. direção: William
Brent Bell. Elenco: isabelle
Fuhrman, Julia stiles, Rossif
sutherland. gênero: terror,
suspense. Cinemark Flam-

Em ‘A Órfa 2’, Esther retorna aos cinemas para contar fatos de sua história que moldaram seu caráter
boyant: 14h20, 16h45, 19h20,
21h45. Cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h30, 18h,
19h, 20h30, 21h30. Kinoplex
goiânia: 14h30, 15h, 17h10,
19h20, 20h30, 21h30. Cineflix
aparecida: 15h10, 16h, 17h20,
19h30, 21h40. Cineflix Butiti:
17h15, 19h20, 20h30, 21h30.
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Predestinado,
2022, Brasil). duração: 1h40min.
direção: gustavo Fernández.
Elenco: danton mello, Juliana
Paes, marcos Caruso. gênero:
drama. Cinemark Flamboyant:
15h35, 18h10, 20h50. Cinemark
Passeio das Águas: 16h45. Kinoplex goiânia: 16h10, 18h30.
Cineflix aparecida: 15h30. Cineflix Butiti: 17h45.
A Última Chamada (the Call,
2022, EUa). duração: 1h 39min.
direção: timothy Woodward
Jr. Elenco: lin shaye, tobin Bell,
Chester Rushing, Erin sanders,
mike manning. gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 15h35, 18h10, 20h45.

Cinemark Passeio das Águas:
19h20, 21h40.
Ingresso para o Paraíso (ticket
to Paradise, 2022, EUa). duração: 1h44min. direção: ol Parker. Elenco: george Clooney,
Julia Roberts, Kaitlyn dever. gênero: Comédia, romance. Cinemark Flamboyant: 14h10,
16h35, 19h, 21h25. Cinemark
Passeio das Águas: 14h30, 17h,
19h30, 22h. Kinoplex goiânia:
14h20, 16h40, 19h, 21h15. Cineflix aparecida: 17h, 19h15.
Cineflix Butiti: 17h10, 19h15.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(spider-man: no Way Home,
2021, EUa). duração: 2h 28min.
direção: Jon Watts. Elenco: tom
Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch. gênero: ação,
aventura, fantasia. Cinemark
Flamboyant: 13h50, 14h, 17h20,
20h40. Cinemark Passeio das
Águas: 14h, 17h20, 20h40. Kinoplex goiânia: 17h20. Cineflix
aparecida: 20h30. Cineflix Butiti:
16h10, 20h.

Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where the Crawdads sing,
2022, EUa). duração: 2h05min.
direção: olivia newman. Elenco: daisy Edgar-Jones, taylor
John smith, Harris dickinson.
gênero: drama, suspense. Cinemark Flamboyant: 14h05.
Cinemark Passeio das Águas:
13h50. Kinoplex goiânia:
18h20. Cineflix aparecida:
21h30. Cineflix Butiti: 21h20.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
EUa). duração: 2h10min. direção: Jordan Peele. Elenco: daniel Kaluuya, Keke Palmer, steven Yeun. gênero: terror, suspense. Cinemark Flamboyant:
15h, 18h, 21h10. Cinemark Passeio das Águas: 21h. Kinoplex
goiânia: 20h. Cineflix aparecida: 17h50. Cineflix Butiti: 21h.
O 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: ani-

Minions 2: A Origem de Gru
(minions: the Rise of gru, 2022,
EUa). duração: 1h28min. direção: Kyle Balda, Brad ableson.
Elenco: leandro Hassum, steve
Carell, alan arkin. gênero: animação, ação, comédia, família.
Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h15, 18h40. Cinemark Passeio das Águas: 13h05, 15h20,
16h40, 18h50. Cineflix aparecida: 14h30, 16h30. Cineflix Butiti: 15h50, 19h10.
Thor: Amor e Trovão (thor:
love and thunder, 2022, EUa).
duração: 1h59min. direção:
taika Waititi. Elenco: Chris
Hemsworth, natalie Portman,
Christian Bale. gênero: aventura, ação, ficção científica. Cinemark Flamboyant: 18h50,
21h55. Cinemark Passeio das
Águas: 21h20. Kinoplex goiânia: 14h40. Cineflix aparecida:
18h30, 21h. Cineflix Butiti: 21h.
Top Gun: Maverick (top gun:
maverick, 2022, EUa). duração: 2h11min. direção: Joseph
Kosinski. Elenco: tom Cruise,
miles teller, Jennifer Connelly.
gênero: ação. Cinemark Flamboyant: 21h35. Cinemark Passeio das Águas: 21h20. Kinoplex goiânia: 15h40, 21h.
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Negócios
No Brasil, segundo
um estudo feito pelo
Instituto do Sono de
São Paulo, a
dificuldade para
dormir já afeta quase
70% dos brasileiros

Melatonina, uma alternativa
para os medicamentos de insônia
Cerca de 35% das
pessoas com dificuldade para dormir
usam medicações
sem orientação ou
acompanhamento
de um médico
Lorenzo Barreto
Os brasileiros compraram,
em 2018, mais de 56,6 milhões
de caixas de medicamentos
para ansiedade e para dormir.
Foram cerca de 6.471 caixas
vendidas por hora ou, aproximadamente, 1,4 bilhão de
comprimidos em um ano. Os
números do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), segundo a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Estudos anteriores a 2013 calculavam que entre 5,6% e
21% da população brasileira
faziam uso de benzodiazepínicos, sendo mais frequente
em mulheres e idosos, segundo a Associação Médica Brasileira (AMB).Qual seria a alternativa para um tratamento
menos intenso e prejudicial
ao metabolismo humano?

Melatonina

Com a comercialização liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) em outubro de 2021
no Brasil, a melatonina, substância conhecida popularmente como “hormônio do
sono”, inclusive, já é vendida
por várias empresas com a

promessa de um “sono melhor” para combater a epidemia da insônia.
Na pandemia, o número
de pessoas com esse transtorno aumentou. No Brasil,
segundo um estudo feito pelo
Instituto do Sono de São Paulo, a dificuldade para dormir
já afeta quase 70% dos brasileiros. Com a melatonina, a
Anvisa argumentou que “a
substância em questão já é
utilizada em diversos países
como suplemento alimentar
e como medicamento, com

condições de uso variadas”.
A agência também declarou
que decidiu avaliar a segurança e a eficácia da molécula
“devido ao interesse dos consumidores e do setor produtivo no acesso e na oferta de
produtos contendo essa substância”. Antes, esse produto
só estava disponível em farmácias de manipulação, com
exigência de receita assinada
por um médico. Embora a
melatonina seja enquadrada
agora como um suplemento
alimentar e possa ser com-

prada sem prescrição nas drogarias convencionais, a Anvisa impôs algumas restrições
ao seu uso. A primeira é que
ela só poderá ser tomada por
pessoas com mais de 19 anos
de idade e a dosagem é de,
no máximo, 0,21 miligrama
por dia. Em outros locais,
como Estados Unidos e Europa, é possível encontrar doses
bem maiores, que chegam a
até 5 mg.
O órgão regulatório brasileiro também determinou que
as embalagens devem conter
a advertência de que esse produto não deve ser consumido
por “gestantes, lactantes,
crianças e pessoas envolvidas
em atividades que requerem
atenção constante”. Além disso, orienta-se que indivíduos
com alguma enfermidade ou
que tomam medicamentos
procurem um médico antes
de consumir esse suplemento
por conta própria, pois o corpo
humano já estimula a produção natural de melatonina
pelo organismo e atua como
cofator na indução do sono.
Como explica a empresa, a insônia é considerada um problema de saúde pública e, por
isso, o suplemento pode ajudar. “Embora o organismo
produza este hormônio, com
o passar dos anos, essa produção cai, sendo necessária
uma suplementação. Com os

xaropes, a linha agora tem
oito apresentações diferentes
disponíveis no mercado”, diz
o informe. Em uma situação
mais agravada, a insônia pode
levar ao esgotamento físico e
psicológico, déficit de atenção,
mudanças de humor, irritabilidade, fadiga, desmotivação
e aumento no risco de AVC.

Solução?

Segundo os médicos, ter
aprovação e regulação da Anvisa ajuda a controlar a qualidade, a produção e a venda
desse produto no Brasil, antes
vendido apenas em farmácias
de manipulação. As pílulas chegavam, ainda, por pessoas que
viajavam a outros países. De
qualquer forma, os especialistas seguem preocupados com
a possibilidade de o consumo
ocorrer de forma errada.
Cerca de 35% das pessoas
que sofrem de insônia usam
medicações, como a melatonina, sem acompanhamento médico, informa Caio Bonadio,
médico psiquiatra. “Dormir
mal não significa somente ter
insônia. Existem cerca de 50
doenças do sono catalogadas.
Como o nosso corpo produz a
melatonina naturalmente, é
preciso fazer uma avaliação
médica completa antes de decidir prescrevê-la”, reitera o
especialista, pesquisador do
tema. (Especial para O Hoje)

