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‘Papo Xadrez’ pauta o
sistema jurídico brasileiro
Na 31° transmissão ao vivo do podcast do jornal ‘O Hoje’, o ‘Papo Xadrez’,
Felipe Cardoso e Ananda Leonel receberam o juiz da 3° Vara Criminal
dos Crimes Dolosos Contra a Vida e do Tribunal do Júri de Goiânia,
Jesseir Coelho de Alcântara. A conversa abordou detalhes da vida pessoal
e profissional do magistrado, e, através dessa perspectiva, o sistema judiciário do País como um todo virou pauta do podcast. Essência 13

“Descaso”
da prefeitura
abala relação
com a Câmara

A relação do prefeito Rogério Cruz com a Câmara de Goiânia tem se
tornado cada vez mais desafiadora. O sentimento de insatisfação
por parte dos vereadores em relação à inércia do Paço ficou ainda
mais nítido durante a primeira sessão da semana, realizada na manhã da última terça-feira (20). Nos bastidores, o comentário é de
que a prefeitura estaria “sacaneando” os parlamentares. A expressão
utilizada por um dos vereadores se justifica pela demora no envio
dos projetos complementares do Plano Diretor de Goiânia. Política 2

Redes sociais
passam a ser
mais usadas
na reta final

Na corrida rumo ao Palácio das
Esmeraldas, as redes sociais na
internet são cada vez mais usadas
e se tornaram uma constante
para criar uma proximidade, mesmo que virtual, dos candidatos a
governador com o eleitor em todas as regiões do Estado. Política 6

Congresso pode
contar com mais
mulheres goianas

Paulo Castello

a corrida não é mais
por petróleo,
é por dados
Opinião 3

391 nomes se registraram para
disputar as 17 vagas da Câmara
Federal. Pelo menos um terço é
formado por mulheres. Majoritariamente masculina, a Casa possui
apenas duas representantes. Ambas tentam a reeleição, mas esse
número tende a crescer. Política 5

Zé Garrote

adial e a
força da
industrialização
Opinião 3

Goiás lídera pagamento do
Auxílio Brasil no Centro-Oeste
Goiás é o Estado do Centro-Oeste com o maior número de famílias no
Auxílio Brasil. Desde agosto, 13.738 novos beneficiários foram incluídos
no programa. O total de contemplados em setembro chega a 482.952.
No Brasil, a insuficiência alimentar atingiu 61 milhões. Cidades 10

Como preparar
seu negócio para
a Black Friday

Élvis quEbra
silêncio e fala sobre
saída do Goiás

A Black Friday está prevista
para 25 de novembro. É uma
das datas comerciais mais importantes para o varejo e e-commerce. Em 2021, foram mais de
6,1 milhões de pedidos até as
20h, segundo monitoramento
de vendas virtuais. Negócios 17

Pela primeira vez, o meia revela
o motivo que o fez deixar o Esmeraldino no início de julho,
pouco depois de ter seu contrato
renovado pelo Goiás, e ir para
a Ponte Preta, pela qual está
disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Esportes 8

Alckmin vem a
Goiânia nesta
quarta-feira (21)

1,5 mil estão na fila do transplante de órgãos

Dados da SES-GO apontam que há 1.356 pacientes na lista de espera por
doações de córnea, 242 aguardando por um rim e 5 na espera por um
fígado. 16 estão à espera de um transplante de medula óssea. Cidades 11

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

Candidato a vice na chapa de
Lula, o ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin vem à
capital nesta quarta-feira. A previsão é de que o político chegue
às 9h no aeroporto e que siga
para o Centro de Convenções
de Goiânia, onde se reunirá com
a militância e representantes de
movimentos sociais. Política 2

Leia nas CoLunas

t

Xadrez: País melhorou na

economia, mas resultado
não alcança os mais pobres
Política 2

Econômica: FGV antecipa cenário menos favorável para
exportações para 2023
Economia 4

Jurídica: OAB questiona no

STF constitucionalidade de
leis fiscais e tributárias

Cidades 10
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Baixar fervura

País melhorou, mas não
alcança os mais pobres
Ex-governador paulista conversa com militância e lideranças

Alckmin
tem agenda
em Goiânia
nesta quarta
Candidato a vice na chapa de Lula (PT), o ex-governador
de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) vem à capital nesta
quarta-feira (21). A previsão é de que o político chegue
às 9h no Aeroporto internacional Santa Genoveva e que
siga para o Centro de Convenções de Goiânia, onde se
reunirá com militância e movimentos sociais.
Antes disso, contudo, ele realiza uma coletiva de imprensa em local reservado (entrada pela Rua 30). Na
ocasião, também estará presente o candidato ao governo
de Goiás Wolmir Amado (PT) e outros membros da federação (PT, PCdoB e PV).
Após o primeiro evento, Alckmin segue para a Federação
das indústrias do Estado de Goiás (Fieg). No local, ele
conversará com lideranças empresariais em agenda reservada – a pedido dos empresários.
Logo após esta reunião, a comitiva de Alckmin, que
também conta com a ex-primeira-dama de São Paulo Lu
Alckmin, retornará ao aeroporto. O ex-presidente Lula
ainda não tem agenda confirmada no Estado.
Pesquisa realizada no estado pelo instituto ipec mostra
Bolsonaro favorito entre os goianos. De acordo com o levantamento, o presidente tem 39% do eleitorado enquanto Lula
reúne 34% das intenções de voto. A pesquisa foi realizada
com 800 eleitores entre os dias 22 e 24 de agosto. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número
BR-01231/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral com o número
GO-02234/2022. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

O candidato-presidente Jair Bolsonaro (PL)
tem batido bumbo mundo a fora sobre a recuperação econômica alcançada pelo País. De fato,
comparado a outras nações mais desenvolvidas,
o Brasil está na 6ª posição com uma das menores
inflações, de 4,4%, enquanto a vizinha Argentina,
que no passado era uma referência, hoje amarga
56,5%, a maior entre as nações que fazem parte
dos países do G20. Em outros momentos da vida
política brasileira, seria uma dádiva de votos
para o mandatário da vez disputar a reeleição.
Com um capital político assim, seria um ‘passeio’
para Bolsonaro conquistar mais quatro anos no
Alvorada, mas conforme as pesquisas, o eleitorado
tem outros planos. Aliados do presidente justificam
que, desde o momento em que ele assumiu a Presidência da República, “parte do sistema capitaneado
por boa parte do Congresso, Judiciário, barões da
mídia e das finanças, se uniram para ejetá-lo da cadeira presidencial”. Para outras opiniões, Bolsonaro
tem muita culpa no cartório por essa ojeriza, afinal,
o seu destempero verbal e o estilo populista fizeram
dele o alvo preferencial da esquerda brasileira. Se as
pesquisas estiverem certas, o ex-presidente Luiz inácio
Lula da Silva (PT) vencerá a eleição. Mas se der segundo
turno entre o ex-presidente Lula e o atual
presidente, “será
o pior dos mundos para o Brasil”, disse a candidata Simone Tebet
(MDB)
no debate promovido pelo grupo Estadão.

Lula, outro Perón

xadrez@ohoje.com.br

No debate entre os candidatos a presidente da República promovido pelo grupo ‘Estado’, a candidata do
MDB, Simone Tebet, disse que em um eventual governo
de Luiz inácio Lula da Silva (PT), ele vai querer se perpetuar no poder. “Vai ser populista para poder virar
um Perón. Ele vai ali meter projetos populistas para garantir uma perpetuação do PT nos próximos oito anos.”

Oficialmente, a agenda de Geraldo Alckmin (PSB) a Goiás nesta
quarta-feira (21) será para contatos
com o setor produtivo, mas vai além
de reuniões protocolares. O candidato a vice na chapa de Luiz inácio
Lula da Silva (PT) chega com a missão de baixar a fervura entre os senhores do PiB goiano, principalmente os ligados ao agronegócio.

Agro resistente

Nas conversas de Alckmin com
empresários, o agronegócio ficou
fora, justamente o segmento em
que Lula mais sofre oposição. A
esquerda tem transformado o agro
em vilão e a gota d’água foi a ação
movida pelo PT que restringe o
período de plantio da soja em Mato
Grosso (MT).

Marconi na frente

“Pesquisas são o retrato do momento” é a frase mais ouvida pelos
candidatos a cargos eletivo, mas
em se tratando da corrida a única
vaga ao Senado, a cada resultado
publicado, o primeiro lugar sempre está com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB). O mais próximo dele, Delegado Waldir (uB),
não chega a ser uma ameaça. No
entanto, o tucano não quer correr
riscos e intensifica o corpo a corpo
na região de Goiânia.

Baldy na virada

Do lado do candidato Alexandre
Baldy (PP), a aposta de virada é o
corpo a corpo e carreatas nos municípios. Baldy acredita que o grande número de prefeitos que estão
apoiando seu projeto político e a
estrutura no interior vão surpreender o adversário Marconi Perillo.
um prefeito aliado disse que o “eleitor só vai decidir na última semana
e Baldy vai atropelar Marconi”, garante. (Especial para O Hoje)

“Descaso” da prefeitura abala
relação entre Paço e Câmara
Felipe Cardoso

Vereadores demonstram insatisfação
ante a inércia no envio dos projetos
complementares do Plano Diretor
Felipe Cardoso
A relação do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) com a
Câmara Municipal de Goiânia
tem se tornado cada vez mais
desafiadora. O sentimento de
insatisfação por parte dos vereadores em relação à inércia
do Paço ficou ainda mais nítida
durante a primeira sessão da
semana, realizada na manhã
da última terça-feira (20).
Nos bastidores, o comentário é de que a prefeitura estaria
“sacaneando” — de novo —
com os parlamentares. A expressão utilizada por um dos
vereadores consultados pela
reportagem se justifica em função da demora da prefeitura
para enviar à Casa de Leis os
projetos complementares do
plano diretor de Goiânia. A
chegada tardia desses projetos
obriga a Casa a apreciar os calhamaços à toque de caixa, ou
seja, sem a atenção almejada.
A cena é semelhante ao que
ocorreu na aprovação do novo
Código Tributário de Goiânia,
em 2021, e com a revisão do
Plano Diretor no primeiro semestre deste ano. Ambas as
matérias, avaliam alguns parlamentares em off, resultaram

em um desgaste imensurável
para o nome dos parlamentares. Tudo isso em um ano eleitoral onde 20 dos 35 vereadores disputam uma cadeira na
Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados.
Dos 12 projetos complementares esperados para chegar à Câmara, só seis deles
já foram enviados ao Parlamento. “isso porque os seis
que vieram estão ligados à
Seplan [Secretaria Municipal
de Planejamento urbano e
Habitação], cujo secretário
[Valfran de Sousa Ribeiro]
foi indicado pelo presidente
[Romário Policarpo]”, explicou um dos vereadores consultados pela reportagem.
Em off, a leitura é de que o
prefeito está, com isso, comprando um novo desgaste com
o Parlamento e seus membros.
“Para mim é puro descaso”,
considerou, sem hesitar, um
dos consultados.
Na mesma sessão de ontem,
a Câmara aprovou em primeiro turno um dos 12 projetos
que regulamentam o plano diretor. Foram 17 votos favoráveis e uma abstenção. A matéria diz respeito às atividades
econômicas na macrozona

que vigoram há 30 anos. O Plano Diretor estava “vencido”
há 10 anos…”. Oficialmente,
porém, a prefeitura não se posicionou até o fechamento desta reportagem. O espaço continuará aberto para manifestação do contraditório.

Protesto

O sentimento de
insatisfação por
parte dos vereadores
em relação à inércia
do Paço ﬁcou ainda
mais nítido durante
a primeira sessão
da semana
construída do município.
“um projeto dessa envergadura, com tantos anexos,
tem que ser analisado pelos
pares desta Casa de uma maneira tranquila. Precisamos
olhar para esse texto de maneira a fazer justiça com a cidade de Goiânia. Estamos tratando da vida econômica desse município”, disse o vereador Anderson Sales Bokão
(PRTB) ao comentar o assunto

na tribuna. Além dele, Aava
Santiago (PSDB) e Mauro Rubem (PT) também usaram a
tribuna para expor a indignação comum entre a maioria
dos parlamentares.
O líder do prefeito, vereador
Anselmo Pereira (MDB), disse
que o Paço tomou medidas
para assegurar regras temporárias até a aprovação das leis
e que os textos restantes estão
prestes a chegar ao Legislativo.
“Já tem um decreto do prefeito
que pacifica e tranquiliza qualquer possibilidade de prejuízo
do cidadão que quer ter atividades no nosso município. Certamente vamos complementar
isso rapidamente”.
Consultada, uma fonte do
alto escalão da prefeitura, comentou em justificativa: “Cá
entre nós: o prazo para atualização das leis que eles aprovaram é de 3 anos. São códigos

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás
(SiNTEGO) reuniu servidores
que protestaram durante toda
a manhã de ontem contra a
inércia por parte da Prefeitura
de Goiânia. Eles cobravam o
pagamento do data-base de
2022 e o plano de carreira dos
servidores administrativos.
Durante o protesto, os educadores fixaram faixas no
plenário para cobrar o pagamento do benefício que venceu em maio. Trata-se da reposição das perdas inflacionárias sob o salário. O líder
do prefeito, vereador Anselmo Pereira, informou em entrevista coletiva que o pagamento vai ser assegurado a
todos os servidores de forma
retroativa ainda este ano.
“Tenho convicção que no
fim do mês chega para ser
apreciada até dezembro e pagar dentro do mês. Temos mais
de R$ 240 milhões separados
para pagar integralmente o
piso salarial, eliminando por
tudo qualquer possibilidade
de reclamação nesse sentido”.
(Especial para O Hoje)
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A corrida não é mais
por petróleo, é por dados
Paulo Castello
Sempre digo que o futuro do trabalho é resumido na nova gestão de pessoas baseada em
dados. Se antes, a gestão avaliava o desempenho
do time no coletivo, e em intervalos longos de
seis a 12 meses, agora, já não faz o menor
sentido. A mentalidade dos colaboradores mudou, o nível de exigência dos profissionais aumentou e o mercado abriu novas oportunidades
globais. Como tudo em nossa economia atual, a
velocidade de resposta vai definir quem vai
continuar entregando resultados consistentes
ou quem vai ficar para trás.
Empresas precisam se adaptar rápido para
os novos desafios do trabalho do futuro ou assistirão aos melhores talentos indo embora e, consequentemente, seus resultados reduzindo. A
disputa por talentos não é mais local, sua empresa
não é mais a última bolacha/biscoito do pacote,
agora qualquer um pode trabalhar de casa para
uma empresa na Suíça, Singapura ou no Canadá,
por exemplo, com custo de vida de uma cidade
do interior, ganhando cinco vezes mais o que
pagariam pelo mesmo trabalho aqui no Brasil.
Não vai ser fácil manter esses profissionais
e, sem os talentos, você não evolui organizacionalmente na velocidade que o mercado está demandando. O jogo é de velocidade e, no jogo de
velocidade, dados em tempo real têm sido a estratégia dos vencedores. “Data is the new oil.” A
corrida não é mais por ouro ou petróleo, a
corrida agora é por dados para entender, reagir
rápido ou até mesmo antecipar.
Existem algumas estratégias que estão sendo
adotadas para ampliar as taxas de atratividade,
mas principalmente, de retenção de talentos.
Dentre elas, o destaque é o uso de people analytics usando dados, em tempo real, para construir
estratégias mais precisas e rápidas (menos feeling/intuição, mais fatos) e até mesmo novas
políticas que visam a personalização e individualização da pessoa.
Faz parte da nova gestão entender os diversos perfis de trabalho, performance/produtividade, habilidades digitais e sociais, carga
de trabalho e até mesmo níveis de bem-estar.
É possível por meio das tecnologias disruptivas
- criadas inicialmente para analisar tempos e
movimentos de processos e tarefas para me-

lhoria e automação -, também chamadas de
process mining e task mining.
Com dados, a liderança pode implementar
ações de proteção à saúde mental e se antecipar
a estes problemas, que podem ser corrigidos e
remediáveis – lembrando, claro, que essa área
compete aos profissionais de saúde -, como também afastar possíveis riscos trabalhistas. Sem
dados, isso tudo não é possível. um colaborador
que sai e entra em várias reuniões, de forma sucessiva e sem pausas, e assim repete o padrão
todos os dias, tem sua qualidade de vida e mental
muito afetada, impactando na produtividade.
O mesmo acontece com aquele profissional
que só dedica tempo em tarefas mecânicas e
repetitivas. Recentemente, saiu uma pesquisa
do Gartner, realizada com mais de 1.800 candidatos em junho, mostrando que um dos motivos para procurar um novo cargo/emprego
está associado à desvalorização que sente do
emprego atual, além de se sentirem esgotados
em sua função atual.
Com os algoritmos, é possível conhecer melhor
os colaboradores e entender seus anseios e vontades. Exemplo, com dados, a liderança consegue
saber o gosto pessoal do seu time direto. Se naquele momento tal pessoa gostaria de fazer
aulas de violão ou gastronomia, melhorar algum
idioma e, a partir desse insight que os dados geram, pensar em estratégias de parcerias de desconto com escolas, por exemplo.
A tecnologia está aí para dar mais previsibilidade do futuro. Repito, hoje, com nova configuração de trabalho, não é mais possível fazer
gestão de pessoas igual para todo mundo, todos
pensados da mesma forma. Profissionais trazem
consigo dificuldades e necessidades diferentes,
angústias. uns têm filhos e gostariam de passar
mais tempo com eles
ou, simplesmente, não
têm com quem deixar.
Encaixar todas as
pessoas em uma gestão padronizada, uniforme, deixará de desistir. É necessário
mudar a forma cartePaulo Castello é CEO e funsiana de gerenciar
dador de assistente virtual
pessoas pelo próprio
que identifica oportunidades
bem da sociedade.
de melhoria do trabalho

OPiniãO

A indústria goiana se consolidou neste século,
apesar do longo ciclo de recessão e estagnação
econômica que já se acumula nos últimos seis
anos. Mas a história de lutas e conquistas vem
ainda das últimas décadas do século passado,
com a forte industrialização dos anos 1980 e 1990.
iniciava ali um ciclo contínuo de expansão e profissionalização do setor em Goiás. Não apenas
surgiam marcas, produtos e indústrias diariamente,
ganhava força no vocabulário da nossa economia
a palavra industrial – que começa a
deixar de ser um setor acessório para
o protagonismo em Goiás.
Exatamente quando este forte
ciclo de expansão ganha robustez,
em 1995, surge a Associação Pró-Desenvolvimento industrial do Estado
de Goiá (Adial), uma entidade com
perfil muito profissional, com missões
e papel relevantes para o desenvolvimento do Estado, mantendo uma
postura isenta e um trabalho contínuo
pela consolidação do parque fabril.
A Adial surge com propostas diferenciadas, com o foco em defesa
técnica do setor, embasadas em estudos jurídicos e ciência econômica;
com atuação e apoio na atração de novas fábricas
para Goiás; com a atualização, acompanhamento
e defesa no Executivo, Judiciário e Legislativo dos
programas de incentivos fiscais, que foram diferenciais nas últimas décadas de uma distribuição
em todo território nacional do setor industrial,
antes concentrados em três ou quatro Estados.
Neste mês, a Adial completa 27 anos, ciente da
responsabilidade crescente de ser referência na
transformação e inovação do setor. Podemos dizer
com tranquilidade que se Goiás hoje é reconhecidamente um Estado industrial, as cinco diretorias
que nos antecederam na Adial neste período têm
um papel relevante, pois são industriais que não
só fizeram de suas empresas exemplos e orgulho
para o Estado, mas tornaram a entidade vitoriosa
em boa parte dos desafios que enfrentou e possibilitou às fábricas goianas essa expansão.

Podemos dizer que o trabalho da Adial foi relevante para fazer com que Goiás hoje pense industrialmente. Goiás é hoje referência na produção
industrial de alimentos, líder nacional na produção
de medicamentos (em volume de produção), o
maior entre os emergentes na produção de veículos
e de biocombustíveis, entre outros. Aliás, essa diversificação de setores é um dos grandes atributos
da nossa indústria, que hoje já está espalhada por
mais de 200 municípios goianos – um dado que
mostra o tamanho da disseminação no Estado.
A Adial, aos 27 anos, chega madura, com projetos focados em setores estratégicos,
como desenvolvimento regional, ESG,
qualificação da mão-de-obra, incentivos fiscais, logística, comunicação,
entre outros. Em meu primeiro ciclo
na entidade, fiz questão de fortalecer
todas ações implementadas nas diretorias anteriores, que são projetos
muito bem elaborados e já consolidados, e estamos evoluindo para novas frentes, como o próprio ESG e
um amplo recadastramento industrial, entre outros, que vão fortalecer
a marca Adial e manter o respeito
no setor produtivo goiano.
A indústria é um orgulho de
Goiás. Grandes nomes e marcas do
Estado hoje fazem parte do grande livro do
setor empresarial brasileiro. Boa parte destes
líderes passaram ou pertencem ainda à Adial.
Eles deixaram seu legado e absorveram também
a cultura da entidade, que já se consolidou no
cenário produtivo de Goiás. Hoje, ao presidir a
entidade, compreendo seu tamanho, sua relevância e seu papel mediador, sendo uma cadeira do industrial nas
principais mesas de discussões das legislações,
dos projetos de desenvolvimento e de planejamento de Goiás. Que
a Adial represente, por
Zé Garrote é empresário
várias décadas, a força
e presidente do Conselho
da Adial
da indústria de Goiás.

A indústria
é um
orgulho
de
Goiás
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Com a proximidade das
eleições, período de
necessidade de constantes
visitas dos deputados às
suas bases políticas, além
do acompanhamento das
diversas etapas do
processo eleitoral,
e a ﬁm de evitar o
comprometimento dos
trabalhos em Plenário, o
presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás,
deputado Lissauer Vieira
(PSD), suspende as sessões
ordinárias do dia 20 de
setembro a 10 de outubro
de 2022, por meio do Ato
do Presidente nº 16, de 19
de setembro de 2022”
Assembleia Legislativa de Goiás,
em comunicado para informar que
não terá sessões no plenário até o
dia 11 de outubro em decorrência
da “proximidade das eleições”. “Em
virtude do feriado de 12 de outubro
fica convocada a próxima sessão ordinária para o dia 11 de outubro, às
9 horas. O Ato do Presidente atende
à prerrogativa das atribuições legais e regimentais, previstas no artigo 15 da Resolução n° 1218, de 3
de julho de 2007, do Regimento Interno da Casa de Leis.’

Adial e a força da industrialização
Zé Garrote

n

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Considerado o sucessor do fundador da
Igreja Pentecostal Deus é amor, David
Miranda Neto foi afastado das atividades
da igreja após fotos dele e da esposa, Karina Mendes Miranda, em uma piscina
vazaram. David Miranda Neto é neto de
David Miranda, fundador da igreja que
morreu em 2015. “Barraco gospel”, comentou a leitora.
Camila Araújo

M

@ohoje
o candidato à Presidência da república,
luiz Inácio lula da silva (Pt), disse nesta segunda-feira (19) que quer universalizar o
acesso ao ensino superior no País. “a gente
vai ter que continuar fomentando as universidades brasileiras, criando novas universidades. universidade não é coisa para
poucos, é para muitos.” “tudo bem, mas
antes tem que ensinar a ler e escrever”,
afirmou a leitora.
Dora Inacio (@dora_inacio1)

N

@jornalohoje
o Procon Goiás registrou mais de 25 mil
denúncias, dúvidas e reclamações contra ligações de telemarketing de janeiro de
2022 até a primeira semana de setembro.
em todo o ano passado foram 27.254. “tem
que fiscalizar mesmo”, disse a leitora.
Kenia Borges (@keniaborgess)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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FGV antecipa cenário menos
favorável para exportações
Desde 2017, foram 229,2 milhões de barris de petróleo

Média diária
de produção
de petróleo
no regime de
partilha cresce 3%
No mês de julho, a média diária da produção de petróleo no regime de partilha alcançou 691 mil barris
por dia (bpd), revelando aumento de 3% em relação ao
mês anterior, de acordo com o Boletim Mensal dos Contratos de Partilha de Produção, divulgado anteontem
(19) pela Pré-Sal Petróleo (PPSA). Desde o início da série
histórica, em 2017, a produção acumulada em regime
de partilha de produção somou 229,2 milhões de barris
de petróleo, dos quais 16 milhões couberam à união.
Atualmente, seis contratos estão em produção, sendo
Búzios o responsável pela maior produção (422 mil
bpd), seguido de Sépia (100 mil bpd), Libra (86 mil
bpd), Atapu (72 mil bpd), Entorno de Sapinhoá (7 mil
bpd) e Sudoeste de Tartaruga Verde (4 mil bpd). A
média diária da parcela do óleo da união nos contratos,
em julho, atingiu 27,9 mil barris, sendo a maior parte
oriunda de Libra (13,4 mil bpd).

Gás natural

Em relação ao gás natural, o boletim revela que a
produção com aproveitamento comercial apresentou
média de 1,97 milhão de metros cúbicos diários (m³/dia),
sendo 1,78 milhão de m³/dia oriundos do Contrato de
Partilha de Produção (CPP) de Búzios, 157 mil m³/dia
do CPP do Entorno de Sapinhoá e 28 mil m³/dia do CPP
do Sudoeste de Tartaruga Verde. O resultado ficou 19%
acima do apurado no mês de junho e foi puxado pelo
incremento da produção de Búzios, segundo a PPSA.
A média da parcela da união no gás natural disponível
em julho foi de 133 mil m³/dia, sendo 105 mil m³/dia do
Entorno de Sapinhoá, 25 mil m³/dia de Búzios e 2 mil
m³/dia de Sudoeste de Tartaruga Verde. Houve redução
de 23% em relação ao mês anterior. A queda foi atribuída
a ocorrências operacionais no CPP de Sapinhoá. Desde
2017, a produção acumulada de gás natural com aproveitamento comercial soma 643 milhões de m³, sendo a
parcela da união de 133 milhões de m³. (ABr)

Recuo da inﬂação
pode fazer juros
caírem em 2023
O ciclo de alta de juros no Brasil está perto do fim,
disse nessa segunda-feira (19) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em congresso da Associação Brasileira
da indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
ele afirmou que o recuo da inflação deve fazer as taxas
caírem em 2023, beneficiando o setor produtivo.
“Como o nosso Banco Central já subiu juros desde o
ano passado, este ano deve estar se completando o
processo de alta. Daqui para a frente, à medida que a
economia vai avançando e a inflação vai cedendo, mesmo com algum grau de resistência, o que vamos observar
para o ano que vem possivelmente são os juros descendo”, declarou o ministro.
De acordo com Guedes, a situação fiscal do país está
consolidada, com a arrecadação crescendo mesmo com
as desonerações promovidas neste ano. Ele reiterou
que a política monetária brasileira está à frente de
outros países, com o Brasil tendo aumentado os juros
antes do resto do mundo e com a possibilidade de começar a diminuir as taxas antes dos demais países.
O ministro reafirmou que a gestão atual trabalha
com uma taxa de equilíbrio que inclua juros mais
baixos e câmbio de equilíbrio mais alto. Para ele, a manutenção do dólar acima de R$ 5 é mais realista no
médio prazo. “A taxa de câmbio é mais realista agora.
Com a política fiscal mais forte, o juro neutro é mais
baixo e o câmbio de equilíbrio é mais alto. Todo bom
economista sabe disso e reconhece isso”, afirmou.
Guedes deu as declarações na semana em que o Comitê
de Política Monetária (Copom) se reúne para decidir se
mantém a taxa Selic (juros básicos da economia) em
13,75% ao ano ou se a eleva para 14%. Há algumas semanas,
o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
disse que o órgão não pensa em queda de juros neste momento e que a inflação ainda não está sob controle. (ABr)

A persistência dos conflitos geopolíticos,
agravados pela guerra prolongada entre Rússia e ucrânia, e um cenário macroeconômico
nebuloso, com os juros subindo para tentar
conter a escalada inflacionária, desaquecimento da atividade econômica em escala
global e riscos ainda não dissipados de recessão nas principais economias, acirram as
incertezas em relação ao comércio mundial
em 2023. A tendência para as exportações
brasileiras no próximo ano antecipa-se menos
promissora, com perspectiva de desaceleração,
segundo antecipa a edição mais recente do
indicador de Comércio Exterior (icomex) do
instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (ibre/FGV), coordenado pela
economista Lia Valls Pereira.
Além daqueles fatores, os desajustes na
cadeia global de suprimento deverão persistir por um período de tempo ainda superior ao esperado, complicando as possibilidades de uma melhora no abastecimento
de peças, partes, insumos e matérias-primas. O atraso e mesmo falta de componentes, peças e acessórios, ainda sob o impacto da pandemia e, mais recentemente,
do conflito no leste europeu, reduzem as
possibilidades de uma normalização de
parques industriais ao redor do mundo.
Numa análise ainda preliminar, o que
se apresenta para 2023 é um ano de dificuldades para o comércio internacional, com
reflexos sobre as exportações brasileiras e,

portanto, sobre a balança comercial, reforçando impactos negativos antecipados para
a economia do País ao longo do próximo
ano em função principalmente do esgotamento dos efeitos positivos trazidos pela
reabertura do setor de serviços. Na avaliação
da economista, descrita no icomex divulgado
nesta semana, “as exportações brasileiras
deverão enfrentar (em 2023) um cenário
mais desfavorável do que o de 2022”.
Conforme reforça o relatório, “o cenário
macroeconômico é desfavorável. Juros altos
nos Estados unidos e união Europeia, a
crise da energia que afeta a Europa, a desaceleração do crescimento da China e gargalos ainda existentes nas cadeias de suprimentos apontam para o menor crescimento do comércio mundial”.

O papel da China

Conforme o relatório, assinado por Lia,
“mesmo supondo que a China recupere o
seu crescimento planejado de 5,5% para
2023, é pouco provável que desempenhe o
papel anticíclico que teve na crise de 2008 e
no início da pandemia e que foi crucial para
manter a expansão das exportações brasileiras”. Diferentemente de outros momentos
na economia global, quando prevaleciam
tendências recessivas, reforça o boletim,
“provavelmente a China não exercerá um
papel anticíclico potente para dinamizar as
exportações brasileiras”.

BALANÇO
t

2 A se confirmarem as perspectivas desenhadas pela economista, as exportações não
deverão funcionar como “válvula de escape” para a atividade econômica doméstica
no próximo ano. As projeções
continuam embutindo uma
desaceleração acentuada para
o Produto interno Bruto (PiB)
brasileiro em 2023, saindo de
um crescimento previsto em
2,65% para este ano – com o
requinte da segunda casa após
a vírgula – para uma variação
muito modesta de 0,50% no
ano que vem, considerando
as estimativas mais recentes
do mercado financeiro.
2 Na crise de 2008, como
aponta o icomex, os impactos
aqui dentro foram menos intensos do que aqueles percebidos pelas economias mais
avançadas em função dos níveis proporcionalmente mais
reduzidos de endividamento
das empresas e das famílias,
mas também porque a demanda crescente do mercado
chinês por commodities (de
petróleo e minério de ferro
à soja em grão e carnes) manteve aquecidos os preços internacionais elevados das
commodities, ajudando a alavancar as vendas externas
brasileiras, o que ajudou a
contrabalançar o estrago cau-

sado pela crise financeira global, a mais grave desde 1930.
2 Obviamente, a importância da China como principal
parceiro comercial do Brasil
não pode ser menosprezada.
No acumulado entre janeiro
e agosto deste ano, aponta o
icomex, o mercado chinês
respondeu por mais da metade do saldo comercial brasileiro, que somou uS$ 43,9
bilhões. Desse total, alguma
coisa ligeiramente acima de
53,0% tiveram a China como
origem, o que corresponde a
um superávit comercial de
uS$ 23,3 bilhões em favor do
Brasil. Para comparação, o
comércio brasileiro acumulou um déficit de uS$ 10,5
bilhões na relação com os
Estados unidos.
2 Diante desse conjunto
de fatores, a posição brasileira no terreno da diplomacia deveria ser de cautela
e de distanciamento inteligente, fatores evidentemente
ausentes em Brasília. Conforme anota ainda o icomex,
“os contenciosos geopolíticos
influenciam a direção dos
fluxos de comércio e, nesse
cenário, a melhor posição
do Brasil é manter, se possível, uma postura de neutralidade. independentes de
efeitos positivos ou negati-

vos, contudo, os contenciosos
geram incertezas e tornam
os operadores de comércio
exterior mais cautelosos”.
2 Os desgastes gerados pelo
contencioso entre Estados unidos e China, numa relação
conflituosa agravada pela
guerra no leste da Europa,
continua o relatório, pode vir
a afetar as exportações brasileiras de petróleo, sobretudo.
A análise da base de dados
do icomex deverá permitir
avaliações mais precisas mais
adiante. Por enquanto, as suspeitas sugerem algum “desvio”
de comércio naquela área.
2 Ainda na descrição do
icomex, as vendas externas
totais de petróleo pelo Brasil
chegaram a crescer em torno
de 33% na comparação entre
os primeiros oito meses deste
ano e igual período do ano
passado, o que elevou a participação do setor nas exportações totais de 10,7% para
11,9%. “Para a China, a participação do produto na pauta
de exportações brasileiras
para esse país caiu de 49,2%
para 37,7% e o aumento foi
de 2%, na comparação interanual do acumulado até
agosto de 2021 e 2022”, o que
parece confirmar o “desvio
de comércio” já mencionado.
(Especial para O Hoje)

Beneficiários de NIS final
2 recebem o Auxílio Brasil
A Caixa Econômica Federal
pagou ontem (20) a parcela de
setembro do Auxílio Brasil aos
beneficiários com Número de
inscrição Social (NiS) de final
2. Essa é a segunda parcela
com o valor mínimo de R$ 600,
que vigorará até dezembro,
conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo
Congresso Nacional.
A emenda constitucional
também liberou a inclusão
de 2,2 milhões de famílias no
Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos
pelo programa subiu para
20,2 milhões neste semestre

a partir deste mês.
O beneficiário poderá consultar informações sobre as
datas de pagamento, o valor
do benefício e a composição
das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social,
e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Em janeiro, o valor mínimo
do Auxílio Brasil voltará a R$
400, a menos que uma nova
proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio
Brasil seguem o modelo do Bol-

sa Família, que pagava nos dez
últimos dias úteis do mês.

Benefícios básicos

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados
caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas,
científicas e acadêmicas.
Podem receber os benefícios extras as famílias com
renda per capita de até R$ 100,
consideradas em situação de
extrema pobreza, e de até R$
200, consideradas em condição
de pobreza. (ABr)
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Câmara dos Deputados pode
ter mais mulheres goianas
Atualmente,
Casa no Congresso
só conta com duas
representantes
de Goiás
Francisco Costa
Ao todo, 391 nomes se registraram em Goiás para disputar as 17 vagas da Câmara
Federal. Destes, pelo menos
1/3 são mulheres. Majoritariamente masculina, a Casa
do Congresso possui, atualmente, apenas duas representantes: Magda Mofatto (PL) e
Flávia Morais (PDT). Ambas
concorrem à reeleição.
De acordo com cientistas
políticos ouvidos pelo O HOJE,
esse número tende a crescer.
Além de Magda e Flávia, que
têm chances de permanecerem no Congresso, outros nomes foram citados ao jornal
como apostas.
inclusive, uma das apostas
é a jornalista Silvye Alves
(união Brasil). A profissional
da imprensa, que atuou por
11 anos na Record, se filiou
ao partido a convite da primeira-dama Gracinha Caiado
e depois deixou a TV no começo de junho. Acredita-se
que ela será uma “puxadora
de votos” no partido, garantindo, inclusive, uma segunda
cadeira na Câmara Federal.
Outro nome que deverá estar forte na disputa com ampla
votação é o da deputada estadual Adriana Accorsi (PT). A
delegada que está em seu segundo mandato na Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego)
decidiu, a pedido do partido,
alçar voos mais altos na política. Ela também disputou o
cargo de prefeita de Goiânia
em duas ocasiões. Em 2020,
terminou em terceiro lugar,
com 13,39% dos votos.
A vereadora de Rio Verde
Marussa Boldrin (MDB) não é
somente "herdeira do agro",
mas também a sucessora oficial

Além de Magda
Mofatto e Flávia
Morais, que têm
chances de
permanecer no
Congresso, outros
nomes foram citados
como apostas

do deputado José Mário Schreiner (MDB), o Zé Mário. O parlamentar desistiu de concorrer
à reeleição e passou as bases
para a engenheira agrônoma,
a quem considera a verdadeira
representante do setor agropecuário no Estado.
Mais uma vereadora que
pode surpreender nesse pleito
é Aava Santiago (PSDB), de
Goiânia. Única tucana na Câmara municipal – e em primeiro mandato –, ela tem proximidade com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB),
assim como a colega deputada
estadual Lêda Borges (PSDB),
que também disputa o mesmo
cargo. Ambas são possibilidades na disputa.
De um partido menor, mas
que se apoia nas redes sociais,
Dona Jacques (PSC) também
busca uma cadeira no Congresso. Seus vídeos de campanha tem engajamentos que
chegam a 250 mil visualizações
diariamente. A expectativa da

candidata é converter esses
números em votos.
Outro nome lembrado é o
da ex-vereadora Dra. Cristina
(PDT). Ela tem pela frente, contudo, a concorrente do partido
com mandato Flávia Morais.
Em 2020, a hoje pedetista disputou a prefeitura de Goiânia
e teve 3,03% dos votos.
Também vereadora de primeiro mandato em Goiânia,
Gabriela Rodart (PTB) pode ser
uma representante do bolsonarismo a se destacar. A parlamentar é, ainda, presidente
metropolitana da legenda.

Quociente eleitoral

Apostas não significam
confirmações, assim como
nomes citados não garantem
eleição. São 17 cadeiras e
cada uma tem um “preço”.
Neste momento, ainda não é
possível quantificar quantos
votos “custam” cada uma,
uma vez que brancos e nulos
entram na conta.

O Estado, atualmente, tem
4,8 milhões eleitores. Caso 2022
repita o quociente eleitoral de
2018 – o que não é provável –,
uma cadeira na Câmara Federal “custará” 178,3 mil votos.
Em entrevista recente ao
O Hoje, o cientista político e
professor Marcos Marinho
afirmou que dificilmente algum partido chegaria a três
cadeiras. “Alguns têm potencial de fazer duas. O união
Brasil, dependendo de outras
chapas, poderá fazer três, mas
é muito difícil.”
Além disso, é preciso lembrar que a maioria dos atuais
ocupantes das cadeiras disputa
a reeleição. Dos 17 deputados
federais por Goiás, quatro não
concorrem. José Mário, como
dito, não corre por nenhum
cargo. Além dele, João Campos
(Republicanos) e delegado Waldir optaram pelo Senado. Já o
deputado federal major Vitor
Hugo (PL) quer o governo de
Goiás. (Especial para O Hoje)

ASSEMBLEIA DA ONU

Bolsonaro diz que economia está “em plena recuperação”
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) discursou na abertura da
77ª Assembleia-Geral da Organização das Nações unidas
(ONu) em Nova York na última
terça-feira (20). No discurso, o
mandatário afirmou que a economia brasileira está em “plena recuperação” e que em seu
governo ocorreu o “fim da corrupção sistêmica”.
“Tivemos deflação inédita
no Brasil nos meses de julho
e agosto. Desde junho, o preço
da gasolina caiu mais de 30%.
Hoje, um litro no Brasil custa
cerca de uS$ 0,90. O preço
da energia elétrica também
teve uma queda de mais de
15%”, afirmou.
Bolsonaro também citou
números sobre a alta da geração de emprego e inflação em
baixa. “O desemprego caiu 5
pontos percentuais, chegando
a 9%”, taxa que não se via há
7 anos”, disse.]
Bolsonaro também diz ter
eliminado “a corrupção sistêmica” vigente durante os mandatos do PT, sem citar nominalmente seu principal adver-

Reprodução

sário na disputa pela Presidência da República, Luiz inácio Lula da Silva (PT).
“No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que
existia no país. Somente entre
o período de 2003 e 2015, onde
a esquerda presidiu o Brasil,
o endividamento da Petrobras
por má gestão, loteamento po-

lítico e em desvios chegou a
casa dos uS$ 170 bilhões de
dólares”, disse Bolsonaro.
“O responsável por isso foi
condenado em três instâncias
por unanimidade. Delatores
devolveram uS$ 1 bilhão e pagamos para a bolsa americana
outro bilhão por perdas de
seus acionistas. Esse é o Brasil

do passado”, acrescentou.
Outro ponto abordado por
Bolsonaro foi que a “proteção
das mulheres” é uma prioridade sua, dizendo que sancionou mais de 70 normas
sobre o tema.
“Trabalhamos no Brasil
para que tenhamos mulheres
fortes e independentes, para

Presidente
também
reaﬁrmou
discurso de “ﬁm
da corrupção
sistêmica”

que possam chegar aonde
elas quiserem. A primeiradama, Michelle Bolsonaro,
trouxe novo significado ao
trabalho de voluntariado
desde 2019, com especial
atenção aos portadores de
deficiências e doenças raras”,
disse. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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No aperto

Político do partido Novo visitará região da 44 nesta quarta

Candidato à
Presidência
Felipe D’Avila
fará caminhada
em Goiânia
Ícaro Gonçalves
O candidato à Presidência da República pelo partido Novo, Luiz Felipe D’Avila, visitará a Região da
44 nesta quarta-feira (21). O presidenciável deve
chegar à Goiânia por volta das 7h30 e logo em
seguida irá para o Hotel Clarion, onde irá se reunir
com assessores e correligionários.
Por volta das 8h30, ele se encontra com diretores
da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44),
no Shopping 44, na Rua 301. Participam da reunião
diretores da AER44, o candidato ao Governo de Goiás
Edigar Diniz (Novo), seu vice Jamil Said (Novo); e o
candidato a senador por Goiás, também pelo Novo, o
empresário Leonardo Rizzo.
Após o encontro com as lideranças empresariais da
Região da 44, às 9h45, Luiz Felipe D’Avila e sua comitiva
irão percorrer as ruas do polo confeccionista. Ao final
da manhã, o presidenciável acompanhará debate entre
os candidatos ao governo do Estado.
Entre as 12h e as 14h, D’Avila almoça com representantes do setor de construção civil em Goiás e com candidatos a deputados estaduais e federais pelo Novo. Em
seguida, ele e sua comitiva seguem para Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), onde visitam algumas empresas e concede entrevista ao um portal de notícias
local. (Especial para O Hoje)

A 11 dias da eleição, os cenários
para a única vaga ao Senado Federal
vão se desenhando nas intenções
de votos com surpresas em algumas
regiões. No Distrito Federal, duas
ministras do presidente Jair Bolsonaro duelam pelo voto da Casa Alta,
com vantagem para Flávia Arruda
(PL). Mas ela vê dia a dia a queda
forte da diferença para a segunda
colocada nas pesquisas, Damares
Alves (Republicanos). No Paraná, o
antes líder Alvaro Dias (Pode), que
tenta a reeleição, já se vê em empate
técnico com o ex-juiz da Lava Jato
Sergio Moro (uB) – que em algumas
sondagens aparece na frente do expadrinho. Hoje estão rompidos. No
Rio Grande do Sul, o general e vicepresidente Hamilton Mourão (Republicanos) vê Ana Amélia (Progressistas) na sua cola. Será outra
disputa tensa, sem favorito. No cenário nacional, enquanto o iPEC
(ex-ibope) aumenta a diferença de
Lula da Silva (PT) para Bolsonaro
(PL), a Paraná Pesquisas, que pouco
tem errado cenários nos últimos
anos, divulgou ontem nova sondagem nacional com o presidente perto do petista, com apenas quatro
pontos de diferença.

Autofabia bolsonarista

uma curiosa guerra de listas ronda os grupos de whatsapp. Apoiadores de Bolsonaro soltaram num
dos maiores grupos do aplicativo
em Brasília uma primeira lista com
nomes de candidatos à Câmara e
Senado que apoiam a reeleição do
presidente. A lista circula e a cada
hora surge uma editada, com novos
nomes em lugar de outros. No Piauí,
os nomes se alternam entre os candidatos ao Governo Diego Melo (PL)
e Silvio Mendes (uB). Em Goiás, no
caso do Senado, entre João Campos
(Republicanos) e Wilder Morais (PL).
No DF, entre ibaneis (MDB) e Coronel
Moreno (PTB). Ainda em Brasília,
os nomes mais citados são Flávia
Arruda x Damares, e para a Câmara
dos Deputados, Bia Kicis (PL) x Prof
Paulo Fernando (Republicanos).

Olho nas contas

Não é por
discurso eleitoreiro que os
candidatos à
Presidência têm
alertado para
um ano difícil
em 2023, com
austeridade e
aperto fiscal. É
fato consumado
desde já. O endividamento das famílias brasileiras chegou a
79% em agosto, maior índice registrado desde
2010, de acordo com a pesquisa da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o levantamento, 22% dos brasileiros têm mais de 50% dos rendimentos comprometidos. Olho nas contas.

Renan x Collor

Alagoas vive uma reedição antiga da disputa
de clãs pelo Poder estadual. O senador Renan
Calheiros (MDB) é um dos principais críticos
do presidente Jair Bolsonaro. Mas Renan poupa
o candidato de Bolsonaro em Alagoas, o senador
Fernando Collor (PTB). Porque Collor é, dentre
os principais candidatos ao Governo, o que tem
a maior rejeição. Em outras palavras: é o candidato mais fácil de ser batido pelo candidato
de Renan, o governador-tampão, Paulo Dantas,
num eventual 2º turno.

Porto$ cheio$

Os portos brasileiros estão “a todo vapor”.
Segundo o Painel Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ),
julho fechou com saldo positivo com aumento
de 2,23% nas movimentações de cargas, em
comparação com o mesmo período de 2021,
totalizando 109,7 milhões de toneladas. Destaque para carga geral, com crescimento na movimentação de 8,33%, devido ao aumento da
demanda de celulose (13,7%), do minério de
ferro (2,9%) e do milho (54,2).

Cotas

Bolsonaro e o governador do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro (PL), andam juntinhos, mas
nem tanto. Enquanto o Governo federal é acusado de racismo por ter mexido nos concursos
públicos para reduzir o número de negros
aprovados, o Estado ampliou para 2081 o prazo
de validade das cotas para negros e indígenas.
(Especial para O Hoje)

Redes sociais: o comitê que atrai
eleitores na reta ﬁnal da campanha
Às vésperas do dia
em que eleitores
vão às urnas,
candidatos ao
Governo de Goiás
começam a
intensificar uso
de redes sociais

Reprodução

Yago Sales
Na corrida rumo ao Palácio das Esmeraldas, os candidatos recorreram aos aliados e partidos políticos para
erguer comitês em cidades
estratégicas, mas não tanto
quanto em outros tempos,
quando as redes sociais não
haviam tomado a dimensão
de alcance do eleitorado.
Antes do início da campanha
eleitoral, no entanto, o governador e candidato à reeleição
Ronaldo Caiado (união Brasil)
já usava as ferramentas como
forma de se aproximar do eleitorado mais jovem, tornando a
figura do cargo que representa
menos sisuda.
É muito comum ver, na conta do instagram, Caiado fazendo corações com os dedos ou

Candidatos a governador investem tempo e intensificam uso das redes sociais na reta final da campanha
vídeos embalados com edição
de hits do momento, sobretudo
vindos do Tiktok. Foi assim
que sua equipe conseguiu resumir seus gostos em oito passos, desde a paixão do candidato pela mula, devoção à Nossa Senhora da Conceição, fã
de paçoca e rapadura. Não faltaram respostas engraçadas
para caixas de perguntas.
Outro ponto que um membro da equipe de marketing da
campanha demonstra é que,
mesmo enquanto político com

o cargo eletivo mais importante
do Estado, Caiado consegue dialogar e mostrar que é possível
ter uma rotina descontraída
em um período normalmente
de embates - que Caiado tem
evitado, sobretudo os debates.
E é justamente isto que o
concorrente, ex-prefeito de
Aparecida, Gustavo Mendanha
(Patriota), tem usado nas redes
sociais: chamando Caiado para
discutir propostas a cada debate agendado.
Por outro lado, o consultor

de marketing político Darlan
Campos afirma que as redes sociais não substituíram a campanha corpo a corpo. “Houve
uma necessidade que mistura
internet, televisão e rua. A gente
tem um fenômeno que, como a
legislação eleitoral restringe as
comunicações visuais, como os
cavaletes, as redes sociais ajudam bastante”, explica.
Mendanha utiliza as redes
sociais para divulgar os passos
que dá em busca de votos por
Goiás. Desde quando era pre-

feito, dedicava-se a transmissões
ao vivo para conversar com o
aparecidense. Também costuma
homenagear nomes importantes que o influenciaram na política, como o pai, Léo Mendanha, e Maguito Vilela, vítimas
da Covid-19.
Major Vitor Hugo (PL), candidato apoiado pelo presidente
Jair Bolsonaro ao governo de
Goiás, tem 243 mil seguidores,
para os quais compartilha a
rotina de campanha, vídeos de
apoiadores e a reprodução de
programas eleitorais, sobretudo
os críticos à gestão Caiado.
um integrante do marketing
de Vitor Hugo afirmou à reportagem que as redes sociais são
a forma encontrada para driblar
os 51 segundos de televisão e
demonstrar a adesão que o candidato tem tido nas ruas. “Nesta
reta final vamos intensificar a
interação com o nosso público.
Nosso candidato é uma pessoa
bem ativa e a ideia é ampliar
este contato”, explica.
Para Darlan Campos, os candidatos, em seus perfis nas redes
sociais, ocupam a arena política.
“Toda campanha precisa mostrar
visibilidade nas ruas, mas também nas redes. O tráfego pago
direciona e é uma tendência.
São estratégias complementares,
não excludentes”, explica ele.
(Especial para O Hoje)
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muito alÉm de futebol
Arquivo pessoal

Ao lado da esposa,
Caio Cézar, do
Inhumas, ajuda
massagista do
clube a ler e
a escrever
Breno Modesto
Líder da Divisão de Acesso
do Campeonato Goiano, com
16 pontos conquistados, o time
do inhumas tem se destacado
dentro e fora das quatro linhas. isso porque, o meia-atacante Caio Cézar, vice-artilheiro do Pantera na competição
estadual, com dois gols marcados até aqui, tem sido mais
do que um colega de trabalho
para o massagista do clube,
Josenildo Queiroz, que é conhecido como Rincón.
Ao lado da esposa, Nathália
do Valle, Caio Cézar está ajudando Rincón, que é analfabeto, a ler e a escrever. A ideia,
segundo o próprio jogador,
veio quando ele estava com
uma lesão e, ao mandar uma
mensagem de texto para o
massagista, recebeu um áudio,

O meia-atacante Caio Cézar tem sido o professor de Rincón
onde ele dizia não entender o
que estava escrito.
“Percebi (que o Rincón era
analfabeto) quando eu estava
com uma lesão no tornozelo.
Mandei uma mensagem de
texto, perguntando que horas
seria o nosso tratamento e ele
me respondeu por áudio, dizendo que não sabia ler e que
era pra eu mandar um áudio.
A partir daí, veio a ideia. Comentei com minha esposa sobre a possibilidade de ensinálo. Ela topou a ideia e, no dia
seguinte, chamei o Rincón e
perguntei se ele teria interesse

em aprender. Todo feliz, ele
disse que sim. E isso nos estimulou ainda mais a ensiná-lo,
pois será algo que ficará guardado pra sempre na memória
dele. O nosso intuito nunca foi
que isso viesse a público, mas
o Rincón ficou tão feliz e animado que fez publicações em
suas redes sociais e gerou uma
repercussão muito grande e
positiva, o que nos deixou muito feliz. Queremos que essas
divulgações possam estimular
outras pessoas a fazerem o
mesmo por alguém.
O futebol nos dá oportuni-

dade de conviver com muitas
pessoas, com as quais aprendemos muito e também podemos ensinar. O Rincón virou
nosso amigo pessoal e o levaremos para sempre em nossos
corações. Com certeza, no final
desse processo, ter feito parte
do aprendizado dele será como
um título de campeão para
mim”, conta Caio Cézar.
Outro momento que despertou a curiosidade do casal
em relação a Rincón foi quando Nathália perdeu sua cadela e, ao mandar mensagem
para o massagista, não obteve
resposta. Ao questionar o marido sobre o ocorrido, ele recebeu a informação de que
Josenildo não conseguia ler
o que ela havia mandado.
Em seguida, Caio teve a ideia
de que os dois ensinassem
ele a ler e a escrever.
“Quando nossa cachorrinha
sumiu, eu mandei uma mensagem para ele. E ele não me
respondia. Aí, eu perguntei ao
Caio o motivo do Rincón não
responder. Daí, o Caio me disse
que ele não sabe ler e me chamou para ensiná-lo a ler e a
escrever. Eu aceitei e nós começamos a ensiná-lo. E nós estamos surpresos, porque ele já

sabe muitas coisas e tem aprendido com facilidade. E isso vai
ser algo para a vida dele. Então,
isso mexeu muito com a gente.
Esse lado humano, de pensar
que isso vai mudar a vida dele,
já que ele vai conseguir ler as
mensagens que as pessoas
mandarão para ele. E ele também vai saber fazer contas,
porque nós vamos ensinar isso
também. Então, tudo isso mexeu muito com o nosso lado
empático. um simples gesto
vai mudar para sempre a vida
de uma pessoa importante para
nós”, disse Nathália.
Ainda dando seus primeiros
passos no mundo da alfabetização, Rincón conta que a atitude do casal é algo inédito
em sua carreira e em sua vida.
Segundo ele, a bondade de
Caio e Nathália ficará para
sempre em seu coração.
“Ninguém nunca tinha oferecido ajuda para me ensinar a
ler. Eles representam ser pessoas
boas e de coração muito bom.
A lembrança dos dois ficará pra
sempre no meu coração e nunca
me esquecerei disso. Sempre
serei muito grato a eles pela
oportunidade de me ensinarem
a ler e escrever”, revela Rincón.
(Especial para O Hoje)
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Depois que saiu do Goiás, o meia Élvis foi contratado pela Ponte Preta, onde já disputou dez jogos e marcou três gols

Álvaro Jr./AA Ponte Preta

silêncio quebrado

Breno Modesto
No início do mês de julho,
dois meses após renovar seu
vínculo até o fim de 2023, o
meia Élvis surpreendeu a torcida esmeraldina e pediu sua
rescisão de contrato junto ao
Goiás. Desde então, a saída
do antigo camisa 10 alviverde
gerou muitos boatos sobre o
que teria levado o jogador a
tomar tal decisão.
Agora, quase três meses
após deixar o Esmeraldino e
ir para a Ponte Preta, Élvis quebra o silêncio. Em entrevista
exclusiva ao O Hoje, o atleta
confessa que pediu para deixar
o Goiás por conta da morte de
sua mãe, em março. Segundo
ele, a partir dali, tudo o fazia
lembrar dela, o que dificultava
a sua recuperação emocional.
“É a primeira vez que falo
sobre minha saída do Goiás.
Como alguns sabem, (em março) passei pelo pior momento
da minha vida, que foi a perda
da minha mãe. A partir daí, fi-

Élvis quebra o silêncio e fala, pela
primeira vez, sobre saída do Goiás
quei mal por um bom tempo.
Até hoje, tento me acostumar
com a notícia. Passei por momentos de muita angústia e,
como tudo aconteceu quando
eu estava no Goiás, não consegui me recuperar. Tudo (no
Goiás) me fazia lembrar dela
e do que ela passou no final
da vida. Então, recebi uma
proposta do futebol árabe e
pedi para ser liberado, porque
eu não queria ficar em um lugar que eu gostava e respeitava
a todos, mas que não estava
me fazendo bem. Ressalto que
sempre tive apoio de todos do
clube, mas ficar por ficar em
um lugar nunca foi do meu
perfil. E, quem me conhece,
sabe disso. Então, resolvi sair.
Só tenho agradecimentos à diretoria, que atendeu meu pedido e respeitou minha rescisão (de contrato). Serei sempre

grato a eles e a todos do clube”,
contou Élvis.
Após rescindir com o Alviverde, Élvis conta que esteve
próximo de acertar com um
clube da Arábia Saudita. Porém, algumas divergências na
proposta o fizeram recuar, o
que abriu espaço para que
Marco Antonio Eberlin, presidente da Ponte Preta, o ligasse
e fizesse o convite para jogar
na Ponte Preta, que acabou
sendo aceito em meados do
mês de julho.
“Eu ia para a Arábia (Saudita), mas começaram a chegar
coisas diferentes da primeira
proposta que recebi. Então, fiquei com o pé atrás. E minha
querida mãe nunca quis que
eu saísse do Brasil. Então, o
presidente da Ponte Preta
(Marco Antonio Eberlin) me
ligou e insistiu bastante para

que eu acertasse com eles. Mesmo assim, eu estava “meio assim” para acertar, porque eu
não sabia como minha cabeça
reagiria. Mas, graças a Deus e
à insistência do presidente e
do professor Hélio dos Anjos,
que foi muito importante em
todo esse processo, acertei com
a Ponte Preta. Além disso, fico
bem perto do meu pai e da
minha família. Está dando tudo
certo. Acredito que vamos realizar grandes coisas. Graças a
Deus, hoje tenho um pouco de
alívio e força da minha esposa,
da minha família e dos meus
filhos. Estou conseguindo me
recuperar”, disse o meia.
Por fim, Élvis classifica sua
passagem pelo Goiás, onde disputou 69 jogos e marcou 10
gols, como fantástica, faz questão de ressaltar que sua saída
partiu única e exclusivamente

dele e não do clube, e agradece
ao Esmeraldino pelo tempo
em que esteve por lá.
“Minha passagem no Goiás
foi fantástica. Não tenho outra
palavra. Do dia que cheguei
ao dia que saí, só tenho a agradecer a todos do clube e à torcida. E, àqueles que não entenderam minha saída, que fique claro que nunca foi alguma
questão do clube ou algo do
tipo, mas, sim, porque eu estava
passando pelo pior momento
da minha vida. Saí de lá como
cheguei. Com a cabeça erguida,
sabendo que eu só poderia
ficar lá pra dar o meu melhor
sempre, e não ficar agarrado
no contrato que tinha até o
final do ano que vem. Mas,
pelo meu perfil e pela forma
que fui educado, nunca fui de
fazer isso com nenhum clube.
Então, só tenho a agradecer ao
Goiás e, também, à Ponte Preta,
que me abriu as portas. Que
tenhamos muito sucesso na
nossa caminhada”, finalizou
Élvis. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2022

CIDADES

n

9

O primeiro pé de jabuticaba na Fazenda Jabuticabal foi plantado no ano de 1946, há 76 anos, e hoje detém o maior pomar da fruta de todo o mundo

Temporada da jabuticaba
movimenta turismo em Hidrolândia
O município conta com 113 pomares que totalizam mais de 70 mil pés da fruta

Alexandre Paes
A temporada de jabuticaba é uma
das épocas mais deliciosas do ano,
e se iniciou oficialmente nesta semana em Hidrolândia. A fruta típica
brasileira é um chamariz para um
dos atrativos turísticos de Goiás, e
a Fazenda e Vinícola Jabuticabal,
que fica a menos de uma hora de
Goiânia, é o maior pomar de jabuticaba do país e do mundo.
Pioneiro, o local realiza atividades
de ecoturismo desde a década de
1960, chegando a receber atualmente
mais de duas mil pessoas em um
único final de semana. A propriedade
detém o maior pomar de jabuticaba,
com 42 mil jabuticabeiras distribuídas em uma área de 100 hectares.
“Meu pai foi quem plantou o primeiro pé de jabuticaba no ano de
1947, dois anos após a segunda guerra mundial. Com a expansão da área
de cultivo, algumas famílias começaram a pedir para alugar uma árvore e passar a tarde comendo as
frutinhas diretamente da planta. Foi
assim que nossa fazenda deixou de
ser apenas um estabelecimento agropecuário e se tornou um importante
negócio turístico”, conta o proprietário Paulo Antônio Silva.
Todos os anos o espaço fica aberto
entre os meses de setembro e novembro para que a população possa
desfrutar dessa fruta doce e agradar
muita gente. As jabuticabeiras carregadas só esperam alguém para
comê-las. “A gente abre durante a
temporada, e os visitantes sempre
vem passar o dia, aproveitar o rio
que corre dentro do pomar, além
de experimentar diversos pratos e
alimentos que levam jabuticaba em
sua composição”, comenta Paulo.
Visitar a fazenda é a chance de
ter um dia de tranquilidade cercado
de milhares de árvores cheias de
pontinhos pretos suculentos e doces.
Alguns visitantes fazem piqueniques
nas sombras das jabuticabeiras, outros penduram redes e tiram uma
bela soneca. Há também quem passe

A Fazenda e Vinícola Jabuticabal oferece diversas atividades de ecoturismo, além de possuir um pomar com mais de 42 mil pés do fruto
a manhã e tarde coletando e comendo frutos. Andar entre as árvores é
como caminhar por um labirinto.
A fazenda dispõe de uma série
de atrações para os turistas, como
um museu para contar a história
da vinícola e expor objetos antigos
clássicos: uma roda de fiar, um tear,
um carro de boi e um moedor de
café. Os visitantes também podem
comprar produtos derivados da jabuticaba comercializados por agricultores familiares da região.

Tendência na região

De forma parecida, a história se
repete em outras propriedades,
como na Estância São José, que existe há mais de 100 anos, sendo uma
tradição cultural passada de geração
em geração. A fazenda possui cerca
de 1 mil pés de jabuticaba, e o
pomar é voltado apenas para a atividade turística, recebendo cerca
de trezentas pessoas em um único
domingo, geralmente o dia mais
cheio da semana.

A Liliane Alves Vieira e suas irmãs ajudam o pai, seu José Vieira, a
cuidar do espaço. E apesar da safra
durar apenas cerca de três meses,
os recursos obtidos por meio do ecoturismo são fundamentais para os
investimentos nas propriedades. “É
daqui que nossa família tira parte
do sustento. Além disso, essa é uma
maneira de alegrar a comunidade e
manter viva a herança familiar de
décadas”, expõe Liliane.
Como sempre trabalhou com comércio, a interação com o público é
o que move toda família a ficar de
portas abertas, além de oferecer vivências únicas para os apaixonados
pela fruta. “Nossos visitantes podem
desfrutar de caminhadas nos pomares, apreciam os frutos. Acreditamos
que nada melhor do que ter esse contato com a natureza e valorizar nossa
agricultura” finaliza Juliana Vieira,
que também contribui na fazenda.

Culinária inusitada

Paulo conta que, com o aumento

da plantação, muitas frutas eram
desperdiçadas, e aí a família começou a industrializar o produto.
Em 1999 começaram uma vinícola,
também aberta para visitação. Dentro do terreno da fazenda há uma
fábrica, com produção bem variada, e além da fruta propriamente
dita, é possível experimentar uma
porção de derivados dela.
Caipirinha, sorvete, doce, geleia, capuccino, cachaça e até pasta
para churrasco. Tudo de jabuticaba. As combinações também são
muitas: jabuticaba com carne, jabuticaba com chocolate branco,
jabuticaba com pimenta, jabuticaba com doce de leite.
Ambas as fazendas ficam abertas
para visitação, e recebem muitas excursões nos fins de semana. Atualmente o valor médio para visitação
dos pomares custa 50 reais por pessoa,
dando o direito de comerem e aproveitarem toda a estrutura do local.
Além disso, um restaurante oferece
drinks também à base de jabuticaba.

Jabuticaba lidera agricultura da região
De acordo com a Agência Goiana
de Assistência Técnica, Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária
(Emater), todo o município de Hidrolândia possui cerca de 113 pomares cadastrados. A área total
plantada corresponde a 254 hectares, tendo 70 mil pés de jabuticaba.
Segundo a Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura de Hidrolândia,

a expectativa é que a temporada
2022 renda mais de R$ 10 milhões
para os produtores.
A Emater auxilia tecnicamente
os produtores, com orientações sobre a produção e a manipulação
do fruto. “Atualmente, oferecemos
orientações em relação à comercialização e ao processamento artesanal de produtos derivados da

jabuticaba no município de Hidrolândia, onde se concentra a maior
produção do Estado de Goiás", explica o presidente da Emater, Pedro
Leonardo Rezende.
Segundo o secretário, Silvio Quirino, a parceria com a Emater é de
suma importância para o município,
por que durante esses 3 meses a
movimentação na cidade cresce e

gera renda aos agricultores locais.
“Trabalhamos em prol da divulgação
e reverberação das nossas atividades, a fim de encontrar e conectar
os produtores da nossa cidade, convidando todo estado, e até mesmo
todo país a conhecer como é o processo de crescimento da fruta até
poder ser consumida”, ressalta Quirino. (Especial para O Hoje)
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OAB questiona no STF constitucionalidade
de leis fiscais e tributárias

Em setembro, foram quase 483 mil beneficiários atendidos

Goiás tem o
maior número
de beneﬁciários
do auxílio no
Centro-Oeste
Vinicius Marques
Goiás é o estado do Centro-Oeste com o maior número
de famílias assistidas pelo Auxílio Brasil. Desde agosto,
13.738 novos beneficiários foram incluídos no programa
e, com isso, o número de contemplados em setembro
chega a 482.952. Diante de um cenário onde o número
de pessoas que lidaram com algum tipo de insegurança
alimentar foi de 61,3 milhões - Praticamente três em
cada dez habitantes do Brasil, que tem uma população
estimada em 213,3 milhões, de acordo com um relatório
da Organização das Nações unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO). Desse total, 15,4 milhões enfrentaram
uma insegurança alimentar grave.
Também já é de conhecimento a alta taxa de desemprego que atinge o país e tem uma recuperação
muito lenta no período pós pandemia, chegando a
atingir 10,1 milhões de brasileiros no segundo trimestre
de 2022, conforme mostram os dados do instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (iBGE).
Goiás tem se mostrado o estado da região CentroOeste com o maior número de solicitações do Auxílio
Brasil, atingindo níveis preocupantes sobre a segurança
alimentar no Estado e demonstrando como uma má
distribuição de renda pode ser prejudicial inclusive
para as contas do governo.
Ao todo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal tiveram, somados, 35.397 mil novas famílias cadastradas no programa desde agosto, o que
fez o número de beneficiários saltar de 1.053 milhão
em agosto para 1.089 milhão neste mês.
O valor médio do benefício pago no estado neste
mês é de R$ 603,18 e chegará a todos os 246 municípios
goianos. Para isso, os recursos transferidos ao Estado
de Goiás foram ampliados e passaram de R$ 282 milhões
em agosto para R$ 291 milhões neste mês.

467 municípios

Os recursos destinados às quatro unidades da Federação
somam mais de R$ 659 milhões e os benefícios chegarão
a todos os 467 municípios do Centro-Oeste. O valor médio
do benefício para toda a região é de R$ 605,81.
Em setembro, o Auxílio Brasil alcançou o recorde
de brasileiros atendidos pelo programa. O total de beneficiários passou de 20,2 milhões de famílias no mês
passado para mais de 20,6 milhões neste mês, com os
recursos transferidos tendo saltado de R$ 12,144 bilhões
em agosto para R$ 12,474 bilhões em setembro, um
novo recorde do Auxílio Brasil para um único mês.
Setembro também é o segundo mês do novo valor
do Auxílio Brasil, cujo benefício passou, em agosto, a
ser de no mínimo R$ 600. Neste mês, o valor médio em
todo país é de R$ 607,52.
Desde que começou a ser pago, em novembro de
2021, o Auxílio Brasil já transferiu mais de R$ 72,7 bilhões, recursos que chegam a todos os 5.570 municípios
do país. Desde o início do programa, mais de 7,5 milhões
de famílias já foram incluídas no Auxílio Brasil.

O Conselho Pleno da OAB Nacional deliberou pelo ingresso da entidade com duas
ações diretas de inconstitucionalidade (ADis)
no Supremo Tribunal Federal (STF): uma
buscando interpretação aderente à Constituição para um dispositivo da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980) e outra requerendo a declaração de inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, de um artigo
da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).
As duas decisões foram unânimes. No primeiro processo, de relatoria da conselheira
federal Ana Vládia Martins Feitosa, o questionamento se dá em relação ao teor do art.
16, § 3º da Lei de Execuções Fiscais, que
versa sobre a impossibilidade de reconvenção
(e de compensação) dos embargos, salvo suspeição, incompetência e impedimentos, sendo
arguidas como matéria preliminar, processadas e julgadas com os embargos. A ação

teve origem na Procuradoria Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. Em seu
voto, Ana Vládia ressaltou o parecer emitido
pela Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, que, segundo ela, “percebeu acertadamente que o contribuinte deve declarar
a compensação tributária em âmbito administrativo e não em sede de embargos à execução fiscal, mas caso já a tenha declarado
em âmbito administrativo, possui a prerrogativa de argui-la como matéria de defesa,
motivo pelo qual se ratifica tal entendimento”. De igual modo, a conselheira corroborou
seu voto com a lembrança do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial 1.008.343/SP – de efeito vinculante – no sentido de que a compensação
tributária constitui direito subjetivo do contribuinte, oponível em sede de Embargos à
Execução Fiscal em casos específicos.

Trabalho e eleições
As relações de trabalho também são impactadas pelo processo eleitoral. um conjunto de
dispositivos legais asseguram direitos e estabelecem deveres e limites
a condutas de empregados e empregadores durante esse período. Conhecê-los pode fazer a
diferença no enfrentamento de práticas ilegais

e no fortalecimento da
democracia. São três
episódios que abordam: o que configura o
assédio eleitoral e quais
medidas podem ser adotadas para evitar esse
tipo de situação no ambiente de trabalho; o
que a legislação trabalhista estabelece para
os empregados celetistas
que são candidatos;

Piso salarial para
guardas municipais
O Projeto de Lei
2298/22 estabelece piso
salarial de R$ 3.845,63
para os guardas municipais. Esse valor será
atualizado pela variação
anual do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (iNPC). Em análise
na Câmara dos Deputados, o texto determina
que esse piso entrará em
vigor na sanção da fu-

tura lei, independentemente da jornada de trabalho e assegurados os
salários e remunerações
eventualmente superiores. O projeto tramita
em caráter conclusivo e
será analisado pelas comissões de Segurança
Pública e Combate ao
Crime Organizado; e de
Constituição e Justiça e
de Cidadania.

Instituições firmam
acordo sobre
monitoramento de
segurança pública
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por
meio das Comissões de Planejamento Estratégico e do Sistema Prisional, Controle Externo
da Atividade Policial e Segurança
Pública, o Ministério Público Federal e o Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) assinaram acordo de cooperação
técnica e operacional para acesso à Plataforma Integrada de
Operações e Monitoramento de
Segurança Pública (Córtex).

Para TRF1, decisões dos Juizados
Federais não são passíveis de rescisória
A 1ª Seção do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) decidiu que não é possível a proposição de ação rescisória para
anular acórdão das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais (JEFs). O posicionamento ocorreu durante o julgamento
de ação rescisória ajuizada pelo instituto
Nacional do Seguro Social (iNSS) para desconstituir acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará que
havia determinado o pagamento de aposentadoria por invalidez a um beneficiário
desde a data do requerimento adminis-

trativo. O relator, desembargador federal
Morais da Rocha, analisou o pedido e destacou que, de acordo com o artigo 59 da
Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Federais, "não se admitirá ação
rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei". O magistrado
ressaltou que os julgados do TRF da 2ª Região são no mesmo sentido. “Diante desse
quadro, há expressa vedação legal quanto
à propositura de ação rescisória nos feitos
submetidos ao rito dos Juizados Especiais
Federais”, concluiu.

RÁPIDAS

t

Por que e de quem estão se escondendo? - O Conselho Nacional de Justiça
determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO) deve informar os
endereços e as lotações de todos os magistrados vinculados à Corte e também identificar
aqueles que residem fora da comarca. (Especial para O Hoje)

2

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de
extrema pobreza, situação de pobreza e também a famílias em regra de emancipação. Em situação de
extrema pobreza estão as famílias que possuem renda
familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas
em situação de pobreza têm renda familiar mensal
per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter acesso ao benefício?

As famílias que preencherem os requisitos para ter
acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita
neste endereço eletrônico, disponível em https://cadunico.dataprev.gov.br/#/home
Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista
presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.
(Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (62) 3095-8700 | e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Goiás tem 1,5 mil pacientes na ﬁla
da espera por doações de órgãos
Até o momento,
foram realizados
329 transplantes de
órgãos no Estado
Daniell Alves
Dados da Secretaria de Saúde do Estado (SES-GO) apontam que há 1.356 pacientes
na lista de espera por doações
de córnea, 242 aguardando
por um rim e 5 na espera por
um fígado. Outros 16 pacientes
pacientes estão à espera de
um transplante de medula óssea, segundo a Rede Estadual
de Hemocentros (Rede Hemo)
de Goiás. No Registro Nacional
de Doadores Voluntários há
232 mil goianos cadastrados.
De janeiro a agosto deste
ano, Goiás realizou 329 transplantes de órgãos e tecidos,
conforme dados da SES. Neste
Setembro Verde, mês que visa
à conscientização da população sobre a importância da
doação de órgãos e tecidos, o
quantitativo deve aumentar
devido às campanhas promovidas pelas entidades e órgãos
públicos.
No Estado, foram realizados transplantes de 55 rins,
4 de fígado, 246 de córneas,
11 de medula óssea e 13 músculo esquelético. São 39 doadores, dos quais foram captados 101 órgãos (74 rins, 19
fígados, 5 corações, 1 pâncreas e 2 pulmões), beneficiando, ainda, receptores que
aguardavam na fila de transplantes em Goiás, São Paulo,
Pará, Distrito Federal, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Paraná.
A gerente da Central Estadual de Transplantes (CET),
Katiúscia Freitas, pontua o
grande desafio para o aumento
dos transplantes continua sendo a recusa familiar, já que
69% das famílias de Goiás ainda dizem não para a doação
de órgãos, muito possivelmente por desconhecimento, mitos
e tabus em torno desse tema.
“Por esse motivo a importância
de sensibilizar a população
sobre o assunto, tendo em vista
que quem decide pela doação
é a família", explica.

No Estado, foram 55
transplantes de rins,
4 de fígado, 246 de
córneas, 11 de
medula e 13
músculos
esqueléticos

Fila de espera

O Brasil possui o maior
programa público de transplante de órgãos, tecidos e
células do mundo, que é garantido a toda a população
por meio do SuS, responsável
pelo financiamento de cerca
de 95% dos transplantes no

país, aponta o Ministério da
Saúde. “Apesar do grande volume de cirurgias realizadas,
a quantidade de pessoas em
lista de espera para receber
um órgão ainda é grande”.
Desse modo, para vencer
a desproporção entre número
de pacientes na lista e o número de transplantes realizados, é importante conscientizar a população sobre todas
as etapas do procedimento,
que começa com o diagnóstico
de morte encefálica de um
potencial doador e termina
na recuperação do paciente
que recebeu um novo órgão.

to de outra pessoa (receptor),
com a finalidade de reestabelecer as funções de um órgão
ou tecido doente. A doação é
um ato muito importante, pois
pode salvar vidas.
“De um doador é possível
obter vários órgãos e tecidos
para realização do transplante. Podem ser doados rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, valvas cardíacas, pele, ossos e
tendões. Com isso, inúmeras
pessoas podem ser beneficiadas com os órgãos e tecidos
provenientes de um mesmo
doador”, aponta.

Ato que salva vidas

Passeio para
incentivar doações

Conforme o Ministério da
Saúde (MS), a doação de órgãos
é um ato por meio do qual podem ser doados partes do corpo, sejam órgãos ou tecidos
de uma pessoa (doador), para
serem utilizados no tratamen-

No próximo domingo (25),
a CET realiza o 1º Passeio Ciclístico pela Doação de Órgãos
e Tecidos para Transplantes.
O evento, que será realizado
com apoio da Gociclo, faz par-

te do Setembro Verde e será
realizado no Parque Areião,
no Setor Marista. A concentração dos atletas está prevista para às 7h, com a saída
às 8h15, do Parque Areião,
seguindo até os parques Vaca
Brava e Flamboyant, voltando
ao Areião, totalizando um
percurso de 12 quilômetros.
As inscrições, gratuitas, podem ser feitas por ciclistas profissionais e amadores, mas que
estejam pedalando até 5 quilômetros com certa frequência.
Os primeiros 300 inscritos vão
receber kits com mochila, camisetas e squeeze. Os participantes deverão, obrigatoriamente, estar equipados de luvas, capacete, câmara de ar,
kit remendo, bomba de ar e
ferramentas compatíveis com
sua bicicleta. A organização
orienta ainda a fazer um checkin na bike, caso ela tenha sido
revisada recentemente.

Sistema de transporte aéreo
pode reduzir ﬁlas de espera
uma empresa de táxi aeromédico em Goiânia realizou
voo solidário ao instituto do
Coração (inCor), do Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da universidade de
São Paulo, para o transporte
de um coração e pulmão, que
foram transplantados em pacientes assistidos pelo médico
cirurgião cardíaco Ronaldo
Honorato. A operação ocorreu na madrugada do dia 7
de setembro.
Após a notificação de morte encefálica de um homem,
de 34 anos, no município de
Presidente Prudente (SP),
uma equipe com quatro médicos embarcou em um jato
da Brasil Vida Táxi Aéreo, a
partir do Aeroporto de Congonhas, às 0h40, para a captação dos órgãos a serem doados. Cada voo teve duração
de cerca de uma hora.
“Foi uma operação muito
especial e concluída com su-

cesso. Terminamos a cirurgia
por volta das 6h da manhã e
três horas depois o coração
captado já batia no peito do
paciente receptor”, explica
Ronaldo Honorato. “Fruto de
um esforço coletivo e uma
logística aérea eficiente que
salvou a vida de outras pessoas”, acrescenta o médico.
Depois de receber o novo
coração, o receptor passa por
protocolos, monitoramento e
avaliação médica para que
tenha 100% de sucesso em
seu transplante. O receptor
do pulmão também passará
pelos mesmos protocolos durante o pós-operatório.

Tempo curto

O prazo entre a captação
de um órgão e o transporte
ao receptor potencial é um
dos desafios para salvar a
vida de quem espera por um
transplante no Brasil. Segundo a empresa, foram mobili-

zadas previamente ambulâncias terrestres para que o deslocamento entre terminais e
hospitais ocorresse com agilidade e segurança.
A Brasil Vida Táxi Aéreo,
que já realizou outras operações para o transporte de órgãos, tecidos e equipes médicas, explica que um sistema
nacional dedicado à logística
destes procedimentos resulta
em mais vidas salvas.
“Tivemos um avanço importante nos últimos anos,
o Brasil é campeão em
transplante público de órgãos, mas uma estrutura
aérea eficiente e dedicada
pode fazer com que mais
brasileiros e até mesmo pacientes de outros países sejam salvos por meio da generosidade de nossa gente”,
enfatiza o diretor comercial
da Brasil Vida Táxi Aéreo
Daniel Henrique. (Especial
para O Hoje)

Empresa goiana fez o transporte de um coração e de um pulmão
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Rússia inicia plano para anexar
regiões ucranianas ocupadas
A medida ocorre
depois que a
Rússia sofreu uma
contraofensiva no
campo de batalha
e perdeu
territórios no
nordeste da
Ucrânia
Duas regiões controladas
pela Rússia no leste da ucrânia
anunciaram planos de realizar
referendos sobre adesão à Rússia no final desta semana e um
aliado do presidente Vladimir
Putin disse que os votos alterarão o cenário geopolítico a
favor de Moscou para sempre.
A medida, que agrava seriamente o impasse de Moscou
com o Ocidente, ocorre depois
que a Rússia sofreu uma contraofensiva no campo de batalha no nordeste da ucrânia e
enquanto Putin pondera seus
próximos passos em um conflito de quase sete meses que
causou a mais séria cisão entre
Ocidente e Oriente desde a crise
dos mísseis cubanos, em 1962.
A autoproclamada República Popular de Luhansk
(LPR), apoiada pela Rússia, e
a vizinha República Popular
de Donetsk (DPR) disseram
que os referendos serão realizados de 23 a 27 de setembro.
Em um post nas mídias sociais endereçado a Putin, o
chefe da DPR, Denis Pushilin,
escreveu: “Peço a você, o mais
rápido possível, no caso de
uma decisão positiva no referendo, da qual não temos dú-

Regiões de
Donetsk, Lugansk,
Kherson e
Zaporíjia
realizarão às
pressas consulta
sobre anexação à
Rússia, em meio à
bem-sucedida
contraofensiva
ucraniana

vidas, que considere a DPR
como uma parte da Rússia”.
Mais cedo nesta terça-feira
(20), autoridades russas instaladas na região de Kherson,
no sul, onde as forças de Moscou controlam cerca de 95%
do território, disseram que
também decidiram realizar
um referendo. Autoridades
pró-Rússia em parte da região
de Zaporizhia, na ucrânia,
devem seguir o exemplo.
A ucrânia e os Estados unidos disseram que tais referendos seriam uma farsa ilegal e deixaram claro que eles
e muitos outros países não
reconheceriam os resultados.
Não está claro como os re-

Oito são hospitalizados com

explosão de prédio em Chicago
Até a última atualização,
oito pessoas foram levadas para
hospitais do local da explosão
de um prédio em Chicago na
manhã desta terça-feira (20),
de acordo com o Corpo de Bombeiros de Chicago.
Pelo menos três dessas pessoas estão listadas em estado
grave a crítico, disse Chicago
Fire no Twitter . A fonte da
explosão é desconhecida no
momento, e o Escritório de álcool, Tabaco, Armas de Fogo e
Explosivos e a unidade antibombas da Polícia de Chicago
estão no local para ajudar.
O prédio adjacente está sendo evacuado e o corpo de bombeiros solicitou pessoal adicional para realizar buscas na estrutura afetada.
O vice-comissário do Corpo
de Bombeiros, Marc Ferman,

não forneceu mais detalhes
sobre o estado das vítimas na
breve entrevista coletiva que
realizou. Porém, ele afirmou
aos repórteres que os ferimentos variavam de “queimaduras
a lesões traumáticas”.
Os bombeiros responderam
por volta das 9h, horário local,
disse Ferman. Ele acrescentou
que o primeiro grupo a chegar,
um chefe de batalhão, pediu
uma resposta depois de ver
“uma espécie de explosão e
um desabamento parcial do
andar superior de um edifício
residencial”. O chefe do batalhão também solicitou uma
resposta quanto aos materiais
perigosos, disse Ferman.
As autoridades tiveram que
realizar uma “pesquisa técnica” do edifício devido às suas
condições, disse o funcionário.

O andar superior estava “comprometido”, então especialistas
técnicos foram chamados para
proteger a estrutura com suportes para permitir que o pessoal de resgate procurasse com
segurança as vítimas e removesse os detritos.
As autoridades estavam
“confiantes” de que tiraram
todos do prédio, disse Ferman.
No entanto, a busca ainda estava em andamento. Os moradores foram deslocados,
acrescentou, mas não está claro
quantos são.
Cerca de 135 funcionários
de bombeiros, operações especiais e serviços de emergência responderam ao local, disse.
Funcionários de empresas de
gás, água e eletricidade também estavam no local, acrescentou Ferman.

Pelo menos três pacientes estão em estado grave a crítico após explosão de um prédio em Chicago

ferendos serão realizados,
uma vez que as forças russas
e apoiadas pela Rússia controlam apenas cerca de 60%
da região de Donetsk, enquanto as forças ucranianas estão
tentando retomar Luhansk.
Autoridades pró-Rússia
disseram anteriormente que
os referendos podem ser realizados eletronicamente. A
medida ocorreria oito anos
depois que a Rússia anexou
a península da Crimeia.
Os referendos foram anunciados depois que a ucrânia
disse que suas tropas haviam
retomado a vila de Bilohorivka, na região de Luhansk,
e se preparavam para recap-

turar toda a província que
até agora estava totalmente
ocupada pelas forças russas.
A Rússia indicou que assumir o controle total de Luhansk
e da província vizinha de Donetsk era o objetivo principal
do que chamou de “operação
militar especial” na ucrânia,
alegando que os falantes de
russo estavam sendo perseguidos e até bombardeados
pelas forças do governo ucraniano, algo que Kiev nega.
Tropas ucranianas começaram a entrar em Luhansk
depois de expulsar as forças
russas da província de Kharkiv,
no nordeste, em uma contraofensiva relâmpago este mês.

EXPRESSA
O furacão Fiona ameaça mais inundações ao atingir as
ilhas Turks e Caicos nesta terça-feira (20), depois de devastar
Porto Rico – cortando energia para a grande maioria de seus
3,1 milhões de habitantes – antes de deixar mais de um
milhão sem água corrente na República Dominicana. Fiona
se fortaleceu para um grande furacão – de categoria 3,
com ventos sustentados de mais de 178 km/h – e foi centrado perto da ilha Grand Turk por volta das 9h (horário
de Brasília). As fortes chuvas ameaçavam “inundações
com risco de vida” durante a tarde nas ilhas Turks e
Caicos, um território britânico de cerca de 38 mil pessoas,
disse o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3091/0222 - 1° Leilão e nº 3092/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados de 07/10/2022 até 16/10/2022, no primeiro leilão,
e de 21/10/2022 até 31/10/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA
em todo território nacional e no escritório do leiloeiro, Sr. EDUARDO SCHMITZ, no endereço Rua
Jordânia nº 507, Sala 02, Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC - CEP 88338-240, telefones
0800 000 1986 | (47) 99220-5622. Atendimento de Segunda a Sexta das 09h às 12h | 14h às
17h (Site: www.clicleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 17/10/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 01/11/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.clicleiloes.com.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 03/10/2022, às 10:20h / 2º Público Leilão: 04/10/2022, às 10:20h
)(51$1'$'(0(//2)5$1&2/HLORHLUD2¿FLDO0DWUtFXODV-8&(0*QH-8&(63QFRP
HVFULWyULRQD$Y%DUmR+RPHPGH0HOR±6DOD±(VWRULO±&(3±%HOR+RUL]RQWH
0*DXWRUL]DGRSRU%$1&2,17(56$&13-VREQYHQGHUiHPRX/HLOmR
3~EOLFR([WUDMXGLFLDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLHUHJXODPHQWDomRFRPSOHPHQWDUFRP6LV
WHPDGH)LQDQFLDPHQWR,PRELOLiULRRVHJXLQWH/RWHGDTXDGUDFRPiUHDWRWDOGHPð$Y
±&RPDFRQVWUXomRGHXPDFDVDUHVLGHQFLDOFREHUWDGHWHOKDVSODQIRUUR39&SDUHGHVGHWLMRORVSLVR
GHFHUkPLFDFRPF{PRGRVVHQGRVDODFR]LQKDTXDUWRVEDQKHLURFRPLQVWDODo}HVFRPSOHWDV
TXLQWDOPXUDGRFRPWLMROmRSHUID]HQGRDiUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPð6LWRj5XD/D3D]-DUGLP6mR
7RPD],,5LR9HUGH*2,PyYHOREMHWRGHPDWUtFXODGR5HJLVWURGH,PyYHLV7tWXORVH'RFXPHQWRV
H3HVVRDV-XUtGLFDVH7DEHOLRQDWRGH3URWHVWRVGH5LR9HUGH*2'LVSHQVDVHDGHVFULomRFRPSOHWDGR
,0Ï9(/RVWHUPRVGRDUWGD/HLQHGR$UWGR'HFUHWRQHVWDQGRRPHVPR
GHVFULWR H FDUDFWHUL]DGR QD PDWUtFXOD DQWHULRUPHQWH PHQFLRQDGD 2EV ,PyYHO RFXSDGR 'HVRFXSDomR
SRU FRQWD GR DGTXLUHQWH QRV WHUPRV GR DUW  FDSXW H SDUiJUDIR ~QLFR GD /HL  DOS VALORES1º Leilão: R$600.806,94 (Seiscentos mil, oitocentos e seis reais e noventa e quatro centavos)
2º leilão: R$1.031.482,34 (Um milhão, trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e
quatro centavos)2DUUHPDWDQWHSDJDUijYLVWDRYDORUGDDUUHPDWDomRGHFRPLVVmRGROHLORHLUR
HDUFDUiFRPGHVSHVDVFDUWRULDLVLPSRVWRVGHWUDQVPLVVmRSDUDODYUDWXUDHUHJLVWURGHHVFULWXUDHFRP
WRGDVDVGHVSHVDVTXHYHQFHUHPDSDUWLUGDGDWDGHDUUHPDWDomR2LPyYHOVHUiHQWUHJXHQRHVWDGRHP
TXHVHHQFRQWUD9HQGDDGFRUSXV,PyYHORFXSDGRGHVRFXSDomRDFDUJRGRDUUHPDWDQWHQRVWHUPRVGR
DUWGDOHL)LFDPRV)LGXFLDQWHV7$7,$1(0(1'21d$'(6286$EUDVLOHLUDGLYRUFLDGD
HPSUHViULDQDVFLGDHP&3)5*637&*2UHVLGHQWHHGRPLFL
OLDGDj5XD/DSD]4/RWH-DUGLP6mR7RPD],,5LR9HUGH*2,17(59(1,(17($18(17(/,/,$1(
'( 2/,9(,5$ *20(6 EUDVLOHLUD FDVDGD GR ODU QDVFLGD HP  &3)  5*
'*3&*2UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRj5XD4'/7±&DVD3URPLVVmR5LR9HUGH*2
±&(3LQWLPDGR V GDGDWDGRVOHLO}HVSHORSUHVHQWHHGLWDO2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VH
Ui mR FRPXQLFDGR V QDIRUPDGRSDUiJUDIR$GRDUWGDOHLLQFOXtGRSHODOHL
GDVGDWDVKRUiULRVHORFDLVGDUHDOL]DomRGRVOHLO}HV¿GXFLiULRVPHGLDQWHFRUUHVSRQGrQFLDGLULJLGDDRV
HQGHUHoRVFRQVWDQWHVGRFRQWUDWRLQFOXVLYHDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRSRGHQGRR V ¿GXFLDQWH V UHDGTXL
ULU HP RLPyYHOHQWUHJXHHPJDUDQWLD¿GXFLiULDVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVH[HUFHQGRRVHXGLUHLWR
GHSUHIHUrQFLDHPRXOHLOmRSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVGHVSHVDVHFRPLVVmRGH
GR/HLORHLURFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLDLQGDTXHRXWURV
LQWHUHVVDGRVMiWHQKDPHIHWXDGRODQFHVSDUDRUHVSHFWLYRORWHGROHLOmR/HLOmRRQOLQHRVLQWHUHVVDGRVGH
YHUmRREULJDWRULDPHQWHWRPDUFRQKHFLPHQWRGRHGLWDOFRPSOHWRDWUDYpVGRVLWHZZZIUDQFROHLORHVFRPEU

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2022

n

Essência

13

Fotos: Isabella Lima

Juiz Jesseir Coelho
no Papo Xadrez
O sistema jurídico do Brasil entra em pauta no episódio desta semana do podcast
Guilherme de Andrade
Aconteceu nesta segundafeira (19) a 31° transmissão ao
vivo do podcast do jornal ‘O
Hoje’, o ‘Papo Xadrez’. Neste
episódio, os apresentadores
Felipe Cardoso e Ananda Leonel estiveram com o Juiz de
Direito da 3° Vara Criminal
dos Crimes Dolosos Contra a
Vida, e também juiz do tribunal
do Júri de Goiânia, Jesseir Coelho de Alcântara. Durante o
bate-papo, estiveram no centro
da discussão a vida pessoal e
profissional de Jesseir, e, através dessa perspectiva, se discutiu o sistema judiciário do
país como um todo.
Jesseir trabalhou, ao longo
dos quase 30 anos de carreira,
com muitos casos que despertaram comoção popular, e,
por presidir o júri popular há
22 anos, ele alcançou notoriedade ainda maior. Durante o
Papo, o juiz ressalta a importância do isolamento dos jurados durante o julgamento.
Qualquer contato com o mundo externo nesse período pode
resultar no adiamento daquele
processo, como aconteceu no
caso Valério Luiz. Por fim, Jesseir reforça a importância do
júri, desde que bem conduzido: “Eu sou muito favorável
ao tribunal do júri porque é a
instituição mais democrática
que nós temos no Brasil”.
Alguns casos julgados e presididos por Jesseir ganharam
grande repercussão, nacional
e até internacional, e durante
o encontro ele lembra alguns
deles. Entre os casos que geram repulsa, dos que dão
medo, e aqueles que revoltam:
o juiz destaca o caso do serial
killer de Goiânia. Foram 20

Essa discussão e todas as outras seguem disponíveis na íntegra pelo canal YouTube do ‘Papo Xadrez’
julgamentos presididos por
Jesseir pelos crimes de Tiago
Henrique Gomes da Rocha. A
frieza do acusado e o padrão
das vítimas chamaram a atenção. Dos 636 anos de pena resultantes desses julgamentos,
Jesseir lembra que “eu não vi
o serial killer ser julgado pela
morte de um homem”.
Os apresentadores não desviaram daqueles questionamentos que todos fazem: “O
sistema de justiça é falho?”.
O juiz não nega. Jesseir aponta
para os atrasos processuais,
para falta de estrutura, de pessoal e até mesmo para discrepâncias no tratamento entre
ricos e pobres. “O próprio sistema dificulta” e “falta de vontade” são algumas das razões
para a lentidão e ineficiência
apontadas pelo juiz. Apesar
da legislação teoricamente
perfeita, “na prática não é assim, tem muita questão incongruente”, conclui.

Se aproximando do fim, a
‘reinserção social’, que deveria acontecer, se torna assunto. Jesseir, pensando na
superlotação de presídios,
nas facções que estão ali, nas
condições subumanas e nas
burocracias ao longo dos processos, admite que a situação
está longe do ideal. “Triste
realidade, acontece”, lamenta. Novamente as travas internas do sistema e a ‘falta
de vontade’, novamente, impedem a realização completa
da teoria jurídica brasileira.

Na voz dos
apresentadores

A apresentadora Ananda
Leonel, ao fim da transmissão,
comenta: “foi um encontro
leve, descontraído, mas que
ao mesmo tempo me trouxe
informações novas sobre um
tema que muitos já julgam esgotado”. Ananda segue contando que esse encontro, so-

mado aos outros que já aconteceram no podcast e que abordaram a mesma temática, dá
um novo ponto de vista sobre
uma instituição tão vital para
nosso país. “É muito importante saber a perspectiva de
um juiz sobre o funcionamento
do poder judiciário”, finaliza.
Felipe Cardoso, colega de
Ananda na apresentação, destaca a importância de se conhecer, de forma menos formal, os trabalhos do sistema
legal brasileiro, especificamente a atuação do juiz. “As formalidades que esse meio exige
acabam afastando o cidadão
médio, e nesse momento de
ataques ao poder judiciário
como um todo, esse bate-papo
se faz ainda mais necessário”,
afirma, se referindo aos ataques direcionados ao Supremo
Tribunal Federal.

Nos últimos episódios

O bate-papo com o juiz Jes-

seir Coelho de Alcântara vem
na esteira de uma série de encontros dedicados ao sistema
de justiça do Brasil. O defensor
Salomão Rodrigues trouxe a
perspectiva da defensoria pública, Antenor Pinheiro veio
com um lado mais prático, falando de sua experiência como
perito criminal, e nesse episódio Jesseir fala de sua posição
como juiz. A experiência pessoal e profissional dessas figuras dão retrato mais completo dos processos do nosso
poder judiciário.
Na semana passada, o
‘Papo Xadrez’ abordou um assunto muito contemporâneo
e necessário: os investimentos
online e as bolsas de valores.
O especialista em day-trade,
Hermann Greb, veio para a
30° transmissão do podcast
desmistificar e simplificar o
que se tem ouvido frequentemente sobre mining, bitcoins e metaverso. Compartilhando parte dos conhecimentos adquiridos em anos
de experiência ele diz: ““É
simplesmente comprar? Não!
É comprar na hora certa”.
Na semana anterior, no
episódio 29 do Papo, os apresentadores Ananda e Felipe
estiveram com o produtor
musical Rodrigo Borges. O
também empresário é um dos
fundadores de um dos maiores festivais de música eletrônica do país, a Playground
Music Festival. Rodrigo está
por trás de eventos de sertanejo, de música eletrônica,
da produção de espaços físicos e também de shows internacionais: o produtor se
consagra tanto em sua versatilidade quanto na qualidade. (Especial para O Hoje)
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Desconstrução narrativa
Jornalista musical Carlo Antico mistura contos,
crônicas e poesias no lançamento ‘Hey Hey Club’

As aulas desta etapa ocorrem na Oficina Cultural Geppetto

O teatro
goiano vive
Projeto AnimaGyn busca intensificar as
trocas de experiências entre artistas já
reconhecidos e um público que busca
conhecimentos específicos dentro das
possibilidades da linguagem teatral
Lanna Oliveira
A cena teatral da capital
goiana se movimenta e projetos destaca e potencializa
talentos nas mais diversas
áreas artísticas. uma busca
incessante de promover
troca de experiências e conhecimentos é combustível
para o segundo módulo do
Projeto AnimaGyn ensina
a arte da Engenharia de
Papel, ou, Pop-up para Teatro. De forma gratuita e
presencial, até sábado (24)
é ministrado o programa
de formação para o Teatro
de Animação. As aulas desta etapa ocorrem na Oficina
Cultural Geppetto, no Setor
Pedro Ludovico.
Neste segundo módulo,
a ministrante é a arte-educadora Liana Yuri, que se
especializou nos EuA, no
Oregon College of Arts, em
técnicas de engenharia de
papel para criação de livros
pop-ups e livros artísticos.
Liana fala sobre Pop-up
para Teatro de Animação
e faz uma apresentação sobre as possibilidades de se
criar uma dramaturgia do
teatro de animação com
os livros pop-ups, além da
construção de personagens
em papel, com técnicas
como Origami, Kirigami e
Engenharia de Papel.
Segundo seus organizadores, a iniciativa busca
descentralizar atividades
de formação artística, oferecendo aos profissionais
de nossa região, e a quem
busca iniciação nas artes
cênicas, o acesso a conteúdos diferenciados. A ideia
também é intensificar as
trocas de experiências en-

tre artistas já reconhecidos
e um público que busca
conhecimento específicos
dentro das possibilidades
da linguagem teatral. uma
oportunidade que agrega
valor ao mercado artístico
e proporciona capacitação
para que a arte goiana alcance lugares cada vez
mais distantes.
Em cada uma das etapas,
os organizadores do projeto
buscam o reconhecimento
da relevância desta forma
de encenação, assim como
sua contribuição para a história das artes e sua significância para o trabalho do
ator e do criador contemporâneo. As formas animadas transportam o espectador para universos tão diversos quanto se é possível
imaginar. Além deste módulo, Criação de Formas
Animadas (upcycling), Teatro de Sombras, Máscaras:
Mito, Rito e Animação e Roteiro e Dramaturgia fazem
parte da programação.
De acordo com Milton
Aires, um dos coordenadores do projeto, “pode-se entender o Teatro de Animação como uma arte constituinte das múltiplas identidades do ser humano,
cuja essência e reminiscência presente em muitas civilizações atravessou o tempo reinventando-se até chegar ao porte de uma arte
de constante atualização
tecnológica entres as artes
humanas”. Milton ainda
complementa: “O teatro de
animação figura-se com
uma intensa produção, pesquisa e renovação de linguagem teatral no mundo”.
(Especial para O Hoje)

uma pequena cidade no
nordeste americano, o futuro
no espaço sideral, um pequeno jornal em illinois, um
reino mágico, dois músicos
fugitivos e um bravo cavaleiro. Estas e outras narrativas compõem o lançamento
‘Hey Hey Club’, do jornalista
musical Carlo Antico.
Na obra, o autor reúne
contos, crônicas e poesias sobre universos complexos e
ficcionais, mas também retrata de forma poética momentos e ações do cotidiano,
como uma simples viagem
de ônibus. Com a proposta
de criar uma narrativa singular e desconstruída dos
padrões literários, a principal
inspiração do jornalista brasileiro foi o escritor norteamericano Ernest Hemingway, conhecido pelos livros
‘O Velho e o Mar’ e ‘Por Quem
os Sinos Dobram’.
Com o objetivo de dar
continuidade ao trabalho de
autores como Stephen King
e Ray Bradbury, Antico realiza experimentos narrativos
em que a fantasia e o absurdo surpreendem, sem perder
a conexão com o mundo real.
É como se as histórias presentes no livro pudessem
acontecer com o leitor a
qualquer momento.
‘Hey Hey Club’ é também
um livro recheado de referências a clássicos da literatura como ‘A volta do parafuso’, ‘Guerra e paz’, ‘A
volta ao mundo em oitenta
dias’, entre outros. Por meio
dessas menções, o autor busca homenagear escritores
renomados como Edgar Allan Poe, Stella Rimington e
Arthur Conan Doyle.
“Fiz uma ‘Entrevista com
o vampiro’ / Vi em ‘O iluminado’ um hotel ruir / Realizei
‘um estudo em vermelho’ / E

ouvi ‘O cão dos Baskervilles’
latir” (Hey Hey Club, pg. 81)
Se em ‘Cinco Máscaras’
Antico revelou sua faceta de
romancista, neste lançamento o leitor é apresentado a
capacidade de elaborar narrativas envolventes tanto na
fantasia, quanto nas crônicas.
‘Hey Hey Club’ é o terceiro
livro do autor, que já foi premiado no estado do Oregon
(EuA), com o livro ‘Straight
and Lethal’, publicado em
2013 apenas em inglês.

O autor

Carlo Antico é jornalista
formado pela PuC-SP e tra-

dutor/intérprete formado
pela Associação Alumni. Foi
colaborador da revista ‘Roadie Crew’ por oito anos,
além de produtor, apresentador e repórter do programa ‘Rock Forever’. Seu primeiro livro, ‘Straight and
Lethal’, publicado apenas
em inglês, participou da
Feira de Livros de Nova
York em 2014 e ganhou o
NABE Pinnacle Awards, premiação do estado do Oregon, na categoria Contos.
‘Hey Hey Club’ é seu terceiro livro e o segundo lançado em português. (Especial para O Hoje)

Carlo Antico apresenta sua capacidade de elaborar narrativas envolventes tanto na fantasia quanto nas crônicas

RESUMO De Novelas
t
Chamas da Vida
suzana diz para Michele
que a família de Guilherme
não presta. Brito diz para ela
parar de ofendê-los. suzana
diz que está protegendo Michele. Guilherme diz que suzana discutiu com roseclair
na fábrica. Michele diz que
não precisava chegar a este
ponto. roseclair pede desculpas para Michele e diz que
se suzana se acha no direito
de ofender Guilherme, ela
também tem direito de defender sua família.

Mar do sertão
lorena convence labibe a
ajudar a organizar a festa das
bodas de Candoca e tertulinho. timbó se encanta por Xaviera, que disfarça diante de
vanclei. labibe desiste de participar da organização da festa
das bodas. timbó percebe a
infestação das pragas na terra
do Coronel, e Xaviera se decepciona com o fracasso de
sua compra. Candoca revela a
lorena que deseja se separar
de tertulinho. José pede para
conversar com Candoca.

Cara e Coragem
tha conversa com Caio e
fica impressionada com a gentileza do falso empresário. Ítalo descobre que regina e leonardo não estavam com Dagmar na noite em que Clarice
morreu. Jéssica flagra andréa
e Bob juntos e finge uma crise
de ciúmes. Ítalo conta para
os sócios sobre seu encontro
com Dagmar. rebeca revela
para andréa que está à procura da mãe que a abandonou. leonardo decide aceitar
o plano de regina.

Poliana Moça
vini começa a ter sintomas
do Heptavírus. otto e Marcelo
pedem para roger ter prudência
e cuidar de Glória. No encontro,
renato faz declarações para
ruth, e eles dão um selinho.
tânia conversa com otto por
chamada de vídeo, ela começa
a ficar com falta de ar e se desespera. os médicos chegam
ao quarto hospitalar, e otto escuta tudo através do telefone.
renato pede ruth em namoro.
otto determina que Poliana fique afastada da escola.

Pantanal
tenório nega para Marcelo
que tenha dado ordem a solano para matar e diz ao filho
que deseja viver em paz. Zaquieu revela a alcides que todo
seu esforço é para ficar perto
do peão. tenório entrega para
Maria Bruaca as escrituras das
terras do sarandi. tenório surpreende a todos com a forma
gentil com que trata Maria
Bruaca. Muda se nega a servir
tibério.?Mariana percebe que
Juma saiu do quarto para ir à
tapera ter sua filha.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2022

Essência

AGENDA Cultural
t
encontro Cultural
a cidade de Iporá, na região oeste do estado, sedia
nesta quarta-feira (21), o encontro regional de Cultura,
iniciativa que vem percorrendo várias regiões do estado com o objetivo de capacitar e auxiliar os municípios a operacionalizar a lei
de Incentivo à Cultura Paulo
Gustavo. o evento é realizado das 13h às 17h, na Câmara Municipal de Iporá.
Quando: Quarta-feira (21).
onde: Câmara Municipal de
Iporá. Horário: 13h.
Desenvolvimento
tecnológico
Goiânia recebe o projeto
teias da Inovação nesta quarta-feira (21) das 8h às 17h. o
encontro debate o impacto
de tecnologias exponenciais,
como a inteligência artificial,
no setor produtivo, nos serviços públicos, nas organizações e na vida cotidiana. Com
o tema ‘a transformação digital como propulsora do desenvolvimento econômico e

– Goiânia. Horário: 18h.

Ocorre até o dia 25 de setembro a feira Amigos do
Livro, no Piso 1 do Flamboyant Shopping Center
social’, a programação tem
formato híbrido e é realizada
no auditório Mauro Borges,
no Palácio Pedro ludovico
teixeira. as inscrições são gratuitas e devem ser feitas na
página do projeto: teiasdainovacaomcti.com.br. Quando:
Quarta-feira (21). onde: rua
82, Nº 400, setor Central –
Goiânia. Horário: 8h.
experiência gastronômica
Cabanas suspensas, boas
companhias para compartilhar momentos únicos, comida contemporânea em

meio a vista do lago do Goiânia Golfe Club. essa é a experiência que o trust Gastronomia Intimista está proporcionando aos goianienses
desde que chegou em julho,
até o final da primeira quinzena de outubro. a programação especial para reta final do projeto está com promoção de até 50% de desconto no seu menu de comidas, na quarta-feira, quinta-feira e domingo. Quando:
Quarta-feira (21). onde: av.
orlando rizzo, Nº 231, residencial Goiânia Golfe Clube

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
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.

Filipe Mendes/BRIVAC

As queimadas naturais fazem parte dessa
paisagem em constante renascimento e morte
mos de prevenção e controle
de incêndios no Cerrado,
será inaugurado, dia 23 de
setembro, em Cavalcante
(GO), o primeiro museu do
Brasil dedicado a esse tema,
o Museu do Fogo.
A proposta fica dentro de
um casarão colonial do século
XiX, denominado Vila Nômade, novo empreendimento
multicultural em Cavalcante,
que também conta com espaço gastronômico, antiquário, café, centro de convivência, coworking e loja de produtos locais. No espaço dedicado ao museu; uma expe-

riência multissensorial e tecnológica trará aos visitantes
a sensação real de estarem
atravessando um trecho de
floresta em chamas, com sons,
luzes e simulação de fumaça.
“A intenção é termos um
lugar de referência e debates
sobre o problema do fogo
no bioma, ajudar a entender
melhor esse fenômeno e
criar formas de proteger a
biodiversidade, os recursos
hídricos e as pessoas da região”, explica Rafael Drumond, diretor da Brigada
Ambiental Voluntária de Cavalcante (Brivac).

O acervo conta ainda com
vídeos onde kalungas narram
a história do fogo no território e de como os povos tradicionais o manejavam de forma produtiva. Exposição de
antigos artefatos indígenas e
os atuais usados pelos brigadistas, completam a coleção.
Renato Santos, idealizador
do projeto, conta que o museu
deverá ocupar um lugar estratégico na consolidação do
Manejo integrado do Fogo,
um modelo inovador de planejamento e gestão que associa aspectos ecológicos, culturais, socioeconômicos e técnicos na execução, integração,
monitoramento, avaliação e
adaptação de ações relacionadas ao uso de queimas controladas. Além de potente instrumento de conscientização,
o empreendimento deverá
ainda atender a demandas
locais, como a geração de receitas para a manutenção dos
brigadistas, o fortalecimento
da atividade turística e a entrega do primeiro espaço museológico no município.

CELEBRIDADES
José Loreto expõe bastidores do início de romance
com Rafa Kalimann
José loreto participou do
'Mais você' nesta terça-feira
(20) e deu detalhes da relação
com rafa Kalimann. em conversa com ana Maria Braga,
o ator contou que quem tomou a iniciativa no namoro,
assumido em agosto, quando
o casal foi fotografado no
show de Caetano veloso. José
loreto participou do programa remotamente, da casa de
rafa Kalimann. ana Maria Braga, então, questionou o artista
sobre um registro compartilhado pela influenciadora no
Instagram: uma foto dos dois,
tirada em 2007. "vocês imaginavam que um dia iriam começar esse romance de verdade?", perguntou a apresentadora. "Não imaginava. ela
é linda de tudo", elogiou ele.
(Patrícia Dias, Purepeople)
após sofrer ataques racistas,
jogador Vinicius Jr. viu suposto affair ser presa e recebeu críticas da imprensa
vinicius Jr. teve uma semana movimentada. após
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Museu do Fogo será inaugurado
na Chapada dos Veadeiros
O fogo e o Cerrado convivem há milênios. Os incêndios provocados pelos
raios que antecedem as chuvas moldaram o bioma de
árvores de cascas grossas e
troncos retorcidos; cujas sementes precisam do calor
para germinarem.
As queimadas naturais,
portanto, fazem parte dessa
paisagem em constante renascimento e morte, e o elemento sempre foi temido pelas populações cerratenses,
que há séculos desenvolveram técnicas de controle
como estratégia de sobrevivência e proteção. Embora o
fogo seja uma forma ancestral para o manejo de roças
no Cerrado, os focos de incêndio no bioma aumentaram assustadoramente nos
últimos anos, destruindo a
vegetação nativa, os animais
silvestres, os recursos hídricos e comunidades da região.
A fim de educar sobre
essa relação simbiótica e auxiliar no fortalecimento e
disseminação de mecanis-

n

'el Chiringuito' falou que o
brasileiro não tem inteligência emocional. o jornalista
Juanfe sanz foi quem deu a
opinião polêmica sobre o jogador. o apresentador também enfatizou que a falta
de inteligência não afeta o
futebol de vini. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

Viih Tube anuncia gravidez do
primeiro filho: ‘Meu pacotinho’
Viih Tube, de 22 anos,
anunciou, nesta terça-feira
(20), que está grávida do
primeiro filho. A notícia
foi revelada em um vídeo
publicado no canal oficial
da jovem. A gravidez é fruto do namoro com o ex'BBB 22' Eliezer, de 32 anos.
O casal está junto desde o
sofrer com ataques racistas,
o jogador viu a modelo com
a qual supostamente tem
um affair ser presa. agora,

primeiro semestre do ano
e oficializou a relação em
agosto; no Rock in Rio, fizeram um casamento simbólico. Nas redes sociais,
o casal postou fotos onde
Viih Tube aparece com um
desenho de 10%, carregando na barriga. (Matheus Queiroz, Purepeople)
o atleta voltou a receber críticas da imprensa espanhola
por seu futebol. Desta vez,
o programa da tv espanhola

‘a Fazenda 2022’: Thomaz
Costa revela investida em
Maisa para outros participantes
thomaz Costa resolveu falar sobre sua ex-colega de
elenco durante 'a Fazenda
2022'. o ator revelou para os
participantes que quase conseguiu trocar beijos com Maisa, com quem trabalhou no
elenco de 'Carrossel', novela
do sBt. reunido com seu grupo, thomaz sussurrou: "Quase
fiquei com a Maisa". em seguida, thomaz explicou por
que a investida não deu certo.
"Foi no aniversário da larissa
(Manoela), só que elas eram
amigas e ela (Maisa) achou
mancada. aí passou e nunca
aconteceu", completou. (lara
Nascimento, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia tem muita parceria.
você pode contar com as pessoas
para te auxiliar, mas é importante
manter o foco. tome cuidado
com dúvidas. Cuidar da saúde
também é importante, e muitas
vezes cuidar da sua saúde é descansar, fazer pausas e se distrair.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia tem avanços, passeios
e até um pouco de energia direcionada para o trabalho ou para
esportes. alguma nova oportunidade chega, mas você só poderá aproveitar se tiver liberdade
para poder escolher, senão será
um dia cansativo. as relações
estão potencializadas também.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pede descanso, principalmente mental, o que pode
ser desafiador, já que sua energia está ansiosa e nada calma.
Busque atividades mais leves. o
romance está potencializado.
você pode sair, passear e curtir.
Para quem tem filhos, pode ser
um dia muito leve e harmonioso.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
as parcerias estão potencializadas, mas é preciso ter uma postura de confiança e leveza, senão
brigas podem acontecer, causando
rupturas. o acolhimento pede passagem. aposte no diálogo e na
sua autoestima. Não se diminua
para caber no mundo do outro.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
você pode resolver algum conflito literalmente sozinho, chegando a importantes conclusões. Por
isso mesmo sua mente pode intuir
ou tomar decisões neste dia. é
momento de encerrar algum ciclo,
por mais difícil que seja. o futuro
pede passagem. tome cuidado
com atitudes impulsivas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pede organização, portanto você pode aproveitar a energia para organizar e retirar tudo
que não serve mais do caminho.
tome cuidado com atitudes inflamadas. seu poder de decisão,
apesar disso tudo, é grande. é importante manter uma postura de
praticidade, pensando e agindo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a mente pode estar agitada
e, ao mesmo tempo, divagando.
sua energia de competitividade
é grande. tome cuidado com
brigas, mas você obterá vantagens se não se deixar levar por
ego e vaidades. além disso, você
pode aproveitar o dia para usar
e abusar da sua comunicação.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode ter um ar melancólico, saudosista ou simplesmente sua energia estará baixa.
Mantenha sua motivação e use
sua criatividade a seu favor. vale
a pena cuidar melhor de si e se
permitir um dia mais tranquilo.
você poderá correr riscos desnecessários se for impulsivo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
sua energia está grande e
pode ser um dia ótimo ao lado
de amigos ou familiares. Passeios
e viagens podem acontecer. seja
receptivo e generoso, pois valerá
a pena. você também pode ser
alvo da generosidade de alguém.
Hoje é um bom dia para seguir
seus impulsos e suas intuições.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje será um bom dia para
guardar energia e fazer apenas
o que for realmente necessário.
Busque eliminar hábitos negativos, que prejudicam a sua saúde. saiba impor limites aos outros, senão pode se irritar. é um
dia propício também para avaliar
suas atitudes e refletir.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Dia de agir com diplomacia.
Pode ser preciso se afastar de situações caóticas para manter sua
energia alta, assim como a sua
produtividade. o dia pode promover avanços e boas novidades
se você não tiver medo de inovar.
os diálogos estão favorecidos.
Pode acontecer uma conversa difícil com alguém próximo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia é próspero e produtivo.
Coloque em prática suas ideias.
Pode ser um dia mais pacífico e
estável. tome cuidado com excesso de preguiça ou de gula.
apegos, ciúme ou excesso de
controle também podem surgir,
mas é melhor evitar tudo isso.
tome cuidado com excessos.
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Essência

O Brasil no Grammy
A cantora Lauana
Prado acaba de
ser indicada para
concorrer na
categoria Melhor
Álbum de Música
Sertaneja na
edição de 2022
do prêmio

Ricardo Brunini

Lanna Oliveira
um dos prêmios mais importantes da música mundial
tem presença brasileira confirmada. Os indicados ao prêmio
Grammy Latino 2022 foram divulgados nesta terça-feira (20),
e Lauana Prado aparece concorrendo na categoria Melhor
álbum de Música Sertaneja. indicada com o álbum ‘Natural’,
lançado em março de 2022 pela
universal Music, a cantora concorre pela segunda vez na lista
da premiação. O trabalho indicado reúne momentos marcantes da sua vida e da sua trajetória, o que deixou a notícia
mais especial para a artista.
A cantora Lauana Prado
acaba de ser indicada para
concorrer na categoria Melhor
álbum de Música Sertaneja
do prêmio Grammy Latino
2022. Honraria já conhecida
por ela, já que em 2020, com
o álbum ‘Livre’, concorreu na
mesma categoria. Feliz e surpresa com a indicação, a artista
comenta: “Eu acabei de receber a notícia da indicação,
como Melhor álbum de Música Sertaneja, e é a segunda
vez que eu tenho essa sensação
inexplicável, maravilhosa. isso
traz uma gratidão gigante e a
consciência de que o trabalho
está sendo muito bem feito”.
O álbum ‘Natural’ conta com
as presenças de DENNiS, Juan

Além de Lauana,
Anitta, Ludmilla,
Criolo, Liniker e Bala
Desejo são alguns
dos artistas
nacionais que
marcam presença
Marcus & Vinícius, Paula Fernandes, Dilsinho e Vitão. Acumula mais de 45 milhões de
streams no Spotify e 70 milhões
de visualizações no YouTube.
"O projeto 'Natural' foi muito
desafiador, mas também muito
prazeroso e gratificante. Conseguimos revisitar o estado
onde fui criada e acessar vários
momentos da minha vida, da
minha trajetória, onde come-

çou todo o meu sonho, que era
cantar e levar a música para
as pessoas", lembra a cantora.
Lauana ainda diz que toda
a situação potencializa sua fé
em si mesma e no trabalho
que vem desenvolvendo ao
longo dos anos. “O reconhecimento disso é algo único, que
me move e faz acreditar cada
vez mais na filosofia que tenho
dentro minha arte e do meu
trabalho. Estou muito feliz e
quero compartilhar isso com
todos. É um momento para ser
celebrado”. Dia 17 de novembro ela estará lá para contemplar essa conquista e quem
sabe levar esse prêmio. Desde
o sucesso de cobaia, a cantora
entendeu que céu é o limite.
“Obrigada a todos que ajudaram, estiveram comigo
apoiando e me deram a opor-

tunidade de fazer esse trabalho, que foi muito suado e dedicado. Aos meus sócios, à minha gravadora e a todos da
minha equipe técnica, os meninos da estrada, os músicos e
os autores que compuseram
as canções comigo”, finaliza a
cantora Lauana Prado.

O Prêmio 2022

Foi dada a largada! A cerimônia de entrega do 23º Latin
Grammy acontece no próximo
dia 17 de novembro, em Las
Vegas, nos Estados unidos.
Entre os indicados, revelados
nesta terça-feira (20), nomes
bastante conhecidos do público brasileiro. Lá fora, quem
brilhou confirmando todas as
predições foi a catalã Rosalía,
indicada ao troféu de álbum
do Ano pelo LP ‘MOTOMAMi’.

Ela também aparece em outras categorias principais, entre elas Canção e Gravação
do Ano, em que concorre com
as faixas ‘HENTAi’ e ‘La Fama’,
respectivamente.
A norte-americana Christina Aguilera também fez valer
suas raízes equatorianas com
o álbum autointitulado que
lançou mais cedo em 2022.
Desta vez, a artista repete a
dose de sucesso do primeiro
projeto no idioma, lançado ainda nos anos 2000, e crava seu
nome entre as nomeações dos
três mais importantes prêmios
da noite. Da América Latina,
grandes compositores como
Jorge Drexler (uruguai), Bad
Bunny (Porto Rico) e o grupo
Bomba Estéreo (Colômbia) é
quem conquistaram maior destaque. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
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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.

Jurassic World - Domínio (Jurassic World: Dominion, 2022,
eua). Duração: 2h26min. Direção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, laura Dern. Gênero:
ação, aventura, ficção científica. Cinemark Flamboyant:
15h40. Cinemark Passeio das
Águas: 18h10.
Uma Pitada de Sorte (uma
Pitada de sorte, 2022, Brasil).
Duração: 1h33min. Direção:
Pedro antonio. elenco: Fabiana
Karla, Mouhamed Harfouch,
Jandira Martini. Gênero: Comédia. Cineflix Butiti: 17h, 19h.
eM CaRTaZ
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: a true story,
2022, rússia). Duração:
1h20min. Direção: vasiliy rovenskiy. elenco: Jon Heder, tom
Kenny, Pauly shore. Gênero:
animação, família, aventura,
Ffantasia. Cinemark Flamboyant: 16h10, 16h25. Cinemark Passeio das Águas: 13h15.
Men: Faces do Medo (Men,
2022, reino unido). Duração:
1h40min. Direção: alex Garland. elenco: Jessie Buckley,
rory Kinnear, Paapa essiedu.
Gênero: terror, drama. Cinemark Flamboyant: 13h15.
Minha Família Perfeita (Minha Família Perfeita, 2022,
Brasil). Duração: 1h25min.
Direção: Felipe Joffily. elenco:
Isabelle Drummond, rafael
Infante, Zezé Polessa. Gênero: Comédia. Cinemark Pas-

‘Ingresso para o Paraíso’ conta com George Clooney e Julia Roberts no elenco

seio das Águas: 14h20.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eua). Duração:
1h39min. Direção: William
Brent Bell. elenco: Isabelle
Fuhrman, Julia stiles, rossif
sutherland. Gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 14h20, 16h45, 19h20,
21h45. Cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h30, 18h,
19h, 20h30, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 14h30, 15h, 17h10,
19h20, 20h30, 21h30. Cineflix
aparecida: 15h10, 16h, 17h20,
19h30, 21h40. Cineflix Butiti:
17h15, 19h20, 20h30, 21h30.
redestinado, 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

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: animação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 13h, 17h, 19h30. Cinemark Passeio das Águas: 15h30.
Cineflix aparecida: 14h45.
O Telefone Preto (the Black
Phone, 2022, eua). Duração:

1h43min. Direção: scott Derrickson. elenco: Mason thames,
Madeleine McGraw, ethan Hawke. Gênero: terror, suspense.
Kinoplex Goiânia: 20h50.
Elvis (elvis, 2022, eua). Duração: 2h39min. Direção: Baz
luhrmann. elenco: austin Butler, tom Hanks, olivia DeJonge. Gênero: Biografia, musical.
Kinoplex Goiânia: 16h50.
Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: the rise of Gru, 2022,
eua). Duração: 1h28min. Direção: Kyle Balda, Brad ableson.
elenco: leandro Hassum, steve
Carell, alan arkin. Gênero: animação, ação, comédia, família.
Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h15, 18h40. Cinemark Passeio das Águas: 13h05, 15h20,
16h40, 18h50. Cineflix aparecida: 14h30, 16h30. Cineflix Butiti: 15h50, 19h10.
Thor: Amor e Trovão (thor:
love and thunder, 2022, eua).
Duração: 1h59min. Direção:
taika Waititi. elenco: Chris
Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale. Gênero: aventura, ação, ficção científica. Cinemark Flamboyant: 18h50,
21h55. Cinemark Passeio das
Águas: 21h20. Kinoplex Goiânia: 14h40. Cineflix aparecida:
18h30, 21h. Cineflix Butiti: 21h.
Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eua). Duração: 2h11min. Direção: Joseph
Kosinski. elenco: tom Cruise,
Miles teller, Jennifer Connelly.
Gênero: ação. Cinemark Flamboyant: 21h35. Cinemark Passeio das Águas: 21h20. Kinoplex Goiânia: 15h40, 21h.
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Negócios
A Black Friday,
que está prevista
para acontecer
no dia 25 de
novembro deste
ano, é uma das
datas comerciais
mais importantes
para os setores
de varejo e
e-commerce
no Brasil

Black Friday: como preparar seu
varejo e e-commerce para a data
Entender os dados
e a demanda da
concorrência, estruturar uma logística eficiente para
a entrega e investir no estoque para
a ocasião podem
fazer as vendas
crescer
Vitória Coimbra
A Black Friday, que está
prevista para acontecer no
dia 25 de novembro deste
ano, é uma das datas comerciais mais importantes para
os setores de varejo e e-commerce no Brasil. Para se ter
ideia, em 2021, foram mais
de 6,1 milhões de pedidos até
as 20h, segundo monitoramento de uma empresa especializada em dados de vendas virtuais. O faturamento
do e-commerce, por sua vez,
atingiu a marca dos R$4,3 bilhões registrada em 2020.
“Muito além de uma loja
virtual, é preciso que os marketplaces estejam capacitados
para receber o montante de
acessos, guiar os consumidores durante a compra, passar
segurança e gerar um acompanhamento de pós-venda
que satisfaça as expectativas
criadas para a época. Ter um
e-commerce preparado para
receber as altas demandas de
uma data como a Black Friday,
ao mesmo tempo que oferece
boas experiências”, afirma JB
Queiroz, CEO e sócio-executivo de uma empresa especializada em outsourcing e soluções personalizadas para
transformação digital.
A fim de ajudar os vendedores na melhor preparação
para a data, existem plataformas que podem turbinar
ainda mais as vendas, e isso
vale para melhor entendimento dos dados de demanda
e concorrência, estrutura da
logística para entrega de produtos, reposicionar o estoque

e até mesmo garantir automatização de processos. Veja
abaixo algumas dicas:

Entenda os dados
de demanda

do seu consumidor com produtos e promoções atrativas.

Determine uma
estratégia de
vendas específica

Tenha em mãos o histórico
anterior da Black Friday ou
alguma data semelhante de
vendas, assim será possível
identificar os produtos mais
buscados, os itens que obtiveram mais sucesso, a tendência do momento e outras
informações que vão te auxiliar a programar a data.

A data atrai muitos visitantes para sua loja de uma
só vez. E é por isso que é necessário contar com uma loja
virtual com uma estrutura firme e consolidada. Proporcionar uma boa experiência para
o cliente é importante para a
primeira impressão e faz com
que a loja venda mais.

Invista no estoque

Invista em
vitrines digitais

Garantir a variedade e o
estoque abastecido é fundamental para o varejista que
busca aumentar a receita durante a Black Friday, afinal é
a venda em escala que garante
margens mais lucrativas associadas a melhores preços ao
consumidor final. Para as indústrias e distribuidores, a
data também traz boas oportunidades já que o varejo precisa se precaver e investir no
aumento do mix de produtos,
garantindo assim a satisfação

As vitrines digitais são o
contato inicial quando a marca
quer se comunicar com o cliente e isso pode gerar 60% de
aumento médio de vendas.
Além de entregar as informações úteis sobre os benefícios
e diferenciais dos produtos
conforme as necessidades, elas
conseguem entender o comportamento e o hábito do consumidor. De acordo com a navegação, é gerado um mapa
de calor que disponibiliza da-

dos sobre o que está acontecendo com a vitrine dentro
dos e-commerces, o que é decisivo para futuras estratégias.

Encante seu cliente

Em um mercado altamente
competitivo, além de conquistar novos clientes, é fundamental manter - e expandir - a base.
Com isso, é importante fazer
uma gestão baseada em dados,
principalmente na Black Friday,
a favor da experiência e do sucesso de cada um deles e, claro,
do crescimento da empresa.
Outra forma de encantar

os clientes é oferecendo promoções digitais. Com as estratégias do mercado de cupons
digitais, é possível atingir os
consumidores certos, além de
conquistar ou manter clientes,
oferecendo valor e recompensando a fidelidade. De acordo
com Nara iachan, fundadora
da Cuponeria, algo fundamental em épocas com a Black Friday é alcançar os compradores
onde quer que eles estejam e
isso pode ser feito configurando promoções com base nas
necessidades da marca. (Especial para O Hoje)

