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Produtos variam
até 249% entre
supermercados
Aumento no preço dos vegetais, nos produtos da cesta básica
e mais elevação nos materiais de limpeza. em meio a tanta
inflação, o brasileiro tem criado diversos métodos para
tentar economizar na hora de colocar os produtos no carrinho
de compras. e pesquisar preços antes de ir ao supermercado
pode render uma economia anual de até r$ 3 mil ao consumidor. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Associação
Brasileira de defesa do consumidor (Proteste). Cidades 9
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Levantamento foi feito em 698 estabelecimentos de seis capitais brasileiras

BC deixa juros
em 13,75%, mas
gastos sobem 95%

Postos passam
por fiscalização
e são autuados

A decisão anunciada pelo copom de manter a taxa selic em
13,75% não deve trazer alívio
para a economia e as contas do
governo. o crédito continuará
muito caro para as empresas e
as famílias, de um lado, e as
despesas da União continuarão
a produzir rombos e pressionar
a dívida pública. Econômica 4

os postos de combustíveis da região metropolitana têm sido autuados após denúncias de preços
abusivos. A Polícia civil e o Procon Goiás fazem operação para
verificar possíveis irregularidades. na terça-feira (20), um estabelecimento foi autuado. outros
dois postos também foram por
divergência de preços. Cidades 10

Pessoas com deficiência
que estão empregadas
são 28,3% do mercado

Economia 4

Mendanha quer
voto do eleitor
ainda indeciso
o time encabeçado pelo ex-prefeito de Aparecida e candidato ao
governo, Gustavo mendanha, não
se deixou abalar pelo resultado
das pesquisas recentes. Política 2

Frederico carneiro

Manoel l. Bezerra rocha

Semana nacional
mostra avanços

como a história é cíclica, quem
deve pagará pelos crimes

Opinião 3

Opinião 3

Cidades 11

Felipe D’Ávila
Sem o poder de eleições passadas,
marqueteiros mantêm importância faz caminhada
nas eleições deste ano, a figura do marqueteiro político ficou mais
discreta, embora tenha sido uma disputa mais desafiadora, sobretudo
aos que tentam arrancar o candidato à reeleição, ronaldo caiado, do
pódio das principais pesquisas de intenções de votos. cada um segue
a cartilha de seu marqueteiro para conseguir superar os desafios
que cada candidato tem de enfrentar na disputa pelo voto. Política 6

Bel Gandolfo

Adson AceitA
críticas, mas
repudia ofensas

Jogando no oBA, o Vila nova
espera vencer para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. com 34 pontos,
o tigre é o 16º colocado na série B do Brasileiro. Esportes 8

na Região da 44
o candidato à presidência Felipe
d’Avila marcou presença em
Goiânia na quarta-feira. o presidenciável esteve na região da
44 e no hotel clarion. Política 5

Cada um por si e todos
contra Marconi Perillo
na corrida ao Senado

Xadrez 2

Após a derrota contra o Internacional em casa na segundafeira (19), o presidente do Atlético Goianiense foi alvo de várias
críticas e ofensas por parte da
torcida rubro-negra. Esportes 7

BuscAndo A 3ª
vitória consecutiva,
Tigre recebe o CRB

Reclamações contra
ações de telemarketing
superam 25 registros

CNI aponta que a
gestão Jair Bolsonaro
governa para os ricos

Esplanada 6

Para STJ, falta de
fundamentação torna ilegal
interceptação telefônica

Essência

Jurídica 10

Adivinha, doutor,
quem tá de
volta na praça?
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Apresentando sua filosofia
para quem não viveu os anos
1990, o Planet hemp acaba
de lançar o single ‘distopia’
com o rapper criolo. Essência 13

Dia das Crianças
promete alavancar
vendas do varejo
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Tempo em Goiânia
s 33º C

t 22º C

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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Cada um por si e todos contra
Marconi na corrida ao Senado
Presidente garantiu que ministro será indicado por empresários

Bolsonaro
propõe recriar
Ministério
da Indústria
o presidente da república e candidato à reeleição
Jair Bolsonaro (Pl) fez uma aceno positivo ao setor
empresarial. Ao ser questionado, em sabatina, sobre
temas econômicos, Bolsonaro garantiu que irá recriar
o ministério da Indústria, comércio e serviços se for
reeleito e que a indicação do novo ministro será feita
pelos representantes dos empresários.
“A criação desse ministério é o que está agendado
em havendo uma reeleição e repito: a indicação tem
que vir de vocês [empresários]. se bem que pode ter
certeza que se eu fosse indicar alguém, indicaria com
o maior capricho possível, mas tem que vir de vocês”,
afirmou o chefe do executivo, que participou da sabatina
promovida pela Associação Brasileira de supermercados
(Abras) por videoconferência.
em maio, o presidente já havia sinalizado a possibilidade de recriar a pasta, que viria da repartição do
ministério da economia, sob gestão de Paulo Guedes.
desde o início da gestão de Bolsonaro, quatro ministérios
foram reunidos no ‘guarda-chuva’ de Guedes: da Indústria, da Fazenda, do Planejamento e do trabalho e
Previdência, este último foi desmembrado novamente.
“eu tinha uma ideia equivocada quando eu era deputado: o ministério ele não é tão dispendioso como a
gente achava que era. A despesa é quase insignificante.
Agora, os benefícios dessa boa administração são muito
bem vindos”, disse o presidente. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

A partir desta quinta-feira (22) começa a contagem
regressiva para a corrida às urnas. nestes 10 dias
que faltam para o cidadão-eleitor depositar seu voto
em quem vai representá-lo no legislativo estadual,
congresso, governador e presidente da república, o
que mais atormenta os candidatos é a expectativa.
mais do que vencer uma disputa eleitoral, é preciso
se posicionar como protagonista da próxima eleição
em 2024, quando os atuais prefeitos que terão mandatos encerrados nesse ano necessitam consolidar
seu grupo elegendo mais vereadores e um aliado
para seu lugar. É neste contexto que o movimento
para focar em um nome para o senado dentre os
três da base caiadista trabalha. como as bênçãos de
ronaldo caiado (UB) não focaram em nenhum deles,
o caminho é centrar em quem melhor se encontra
nas pesquisas que, por enquanto, é o delegado
Waldir (UB). os aliados, principalmente o prefeito
de campos Verdes e presidente da Federação Goiana
dos municípios (FGm), haroldo naves (mdB), encabeça o movimento. haroldo vê no delegado Waldir
a chance de derrotar o líder das pesquisas, marconi
Perillo (PsdB). mas o que fazer com Vilmar rocha
(Psd) e Alexandre Baldy (PP)? não será fácil Baldy e
Vilmar desistirem e apoiar Waldir depois de tantos
gastos e esforços. “É melhor perder lutando
do que fugir do julgamento do eleitor”,
como sempre
dizem os políticos. Assim,
é cada um
por si e todos contra
marconi
até as urnas.

Braço político do MDB

A FGm é um ‘braço’ político do mdB, portanto faz
sentido tirar marconi do caminho de daniel Vilela em
2026, quando – sendo eleito – ambos vão lutar pela
vaga de ronaldo caiado. nesse caso, derrotar marconi
agora significa impedir seus movimentos para ampliar
o número de prefeituras em 2024 e chegar em 2026 robusto. diante deste quadro nada favorável aos candidatos
a senador da base caiadista, só resta focar em um nome
que tenha chances de vencer o tucano.

xadrez@ohoje.com.br

PSDB desmente

o PsdB Goiás desmentiu, por meio
de nota, o deputado federal André Janones (Avante-mG), que no twitter
disse que o PsdB goiano declarou
apoio à candidatura de lula para presidência. “Ao contrário do postado
pelo deputado federal André Janones
no twitter, o PsdB de Goiás não declarou apoio ao candidato lula à Presidência da república.”

João Campos

sem crescer na intenção de votos
e abandonado pelo seu partido republicanos, João campos dificilmente
sairá desta eleição fortalecido. sem
mandato e sem uma base política robusta, deve perder o comando do partido em Goiás para o grupo do prefeito
de Goiânia, rogério cruz. só resta torcer para Jair Bolsonaro (Pl) ser reeleito
e ganhar espaço no Governo Federal.

Bombeiro de Iporá

se as pesquisas confirmarem o
favoritismo de ronaldo caiado (UB)
e ele vencer no primeiro turno, o
prefeito de Iporá, naçoitan leite,
(UB) será agraciado com a “medalha
bombeiro político”. ele atuou como
protagonista para hastear a bandeira
branca entre caiado e marconi Perillo. Ambos ganharam votos e fazem
uma campanha de alto nível de civilidade democrática.

Campanha franciscana

o grupo político do ex-vereador
elvis santos (sd), que apoia os candidatos claudio meirelles (Pl) para
estadual e delegado rafael Pareja
(sd) para federal, tem feito um trabalho orgânico, com poucos cabos
eleitorais, mas eficiente. “É uma
campanha modesta, franciscana em
termos de recursos financeiros, mas
abraçada à causa de quem tem compromisso com a cidade e a região
metropolitana de Brasília”, garante
elvis. (Especial para O Hoje)

Time mendanhista aposta nos
mais de 40% do eleitorado indeciso
Rodrigo Estrela

Eleições 2022
Grupo ignora resultados apresentados
em pesquisa estimulada e foca nos
números do cenário espontâneo
Felipe Cardoso
o time encabeçado pelo
ex-prefeito de Aparecida de
Goiânia e candidato ao governo goiano, Gustavo mendanha
(Patriota), não se deixou abalar pelos indicadores trazidos
na pesquisa mais recente de
intenção de votos. A reportagem conversou com lideranças próximas ao candidato,
muitas delas trabalham, inclusive, na linha de frente da
campanha. todos chamaram
atenção, como argumento de
sustentação do otimismo, para
um indicador “não destacado
pela imprensa”.
“o que ninguém tem observado é a quantidade gigantesca
de indecisos que aparecem no
cenário não estimulado”, destacou um dos consultados. de
acordo com o levantamento
mais recente do instituto serpes,
na pesquisa espontânea, 36,7%
do eleitorado disse que votaria
em ronaldo caiado (UB). 9,6%
apontaram o nome de Gustavo
mendanha como favorito. na
sequência estão: major Vitor
hugo (Pl) com 3,5%, Wolmir
Amado (Pt) com 1,1%, cintia
dias (Psol) com 0,5% e Profes-

sora helga (PcB), edigar diniz
(novo) e Professor Pantaleão
(UP) com 0,1%. 4,2% do eleitorado respondeu que anularia
o voto e a maior fatia (43,9%)
— que supera, inclusive, os números do governador — disse
que ainda não decidiu. e é justamente nesse último público
que mendanha tem apostado
todas as fichas.
“A mídia mostra só o que
convém. deram total visibilidade para a estimulada onde
o governador tem mais de
50% dos votos, mas esconderam a espontânea onde a
quantidade de indecisos é
enorme”, disse um articulador que, por fim, indagou:
“pense comigo, se o governador é conhecido pelos quatro
cantos do estado e ainda assim mais de 40% não decidiu
em quem votar, é sinal de
que nele eles não vão votar.
sinal que vão procurar refúgio em um outro candidato,
em alguém que os represente.
Falta de conhecimento do
nome do governador não é.
A nossa missão nos próximos
dias é trazer essa fatia considerável do eleitorado que
pode virar eleição”.

Time encabeçado por Gustavo Mendanha não se deixou abalar por cenário desfavorável na pesquisa

Fator tempo

o cientista político lehniger
mota conversou com a reportagem do o hoJe onde analisou o ponto de vista do time
mendanhista em relação à reta
final da disputa. Para ele, é
importante que a campanha
se agarre aos indicadores mais
satisfatórios. “obviamente o
Gustavo e sua equipe têm acesso a outras pesquisas e outras
fontes de informação. mas vejo
como muito difícil, faltando
menos de duas semanas para
o pleito, a gente pensar em alguma modificação expressiva
do quadro”, considerou.
na opinião do especialista,
apenas um “fato novo” seria
capaz de alterar o cenário po-

lítico goiano. “não há fato novo,
a não ser que haja alguma tragédia ou algo inesperado nesse
sentido aconteça. É muito difícil
pensar em algum fato que poderia fazer com que esse cenário da estimulada, onde as
pessoas indecisas escolhem
caiado, possa mudar. É natural
que em uma sociedade despolitizada tenhamos altos índices
de indecisões quando se pergunta ao eleitor sem dar nomes. mas conforme vamos nos
aproximando das eleições isso
vai mudando”, garantiu.
Para ele, com o cenário já
estabelecido, o que se percebe
é que caiado tem, realmente,
uma vantagem considerável.
“É claro que a campanha do

mendanha tem que se agarrar
a algo, até mesmo para que
seus apoiadores não abandonem o barco e façam, até o
final, uma campanha digna.
mas a questão é que todos os
números mostram que a tendência é muito forte para
uma reeleição do caiado já
no primeiro turno”.
A pesquisa mencionada
foi realizada entre os dias
12 e 14 de setembro e divulgada no último final de semana pelo jornal o Popular.
Ao todo, foram entrevistados
801 eleitores. A margem de
erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiança é de 95%.
(Especial para O Hoje)
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Como a história é cíclica, os que
devem pagarão por seus crimes
Manoel L. Bezerra Rocha
As ameaças de um golpe de estado, com a
consequente ruptura da normalidade democrática, feitas pelo presidente Jair Bolsonaro têm
alcançado proporções e, cada vez mais, replicadas
por alas das Forças Armadas, inclusive por generais da ativa. Aquilo que no início soava como
meras bravatas de um ogro, articuladas para
desviarem a atenção da população e definir a
pauta de uma imprensa preguiçosa, apresentase como uma possibilidade iminente.
As reiteradas vituperações contra as instituições democráticas, notadamente o supremo
tribunal Federal e, de forma particularmente
enfática, o tribunal superior eleitoral, alcançaram níveis que, de tão preocupantes, devem
ser encarados como algo que efetivamente é almejado pelo ocupante do Palácio do Planalto.
desde as eleições de 2018, o tribunal superior
eleitoral é alvo de ataques e ameaças, incluindo
xingamentos e ofensas pessoais de seus ministros,
desde a ministra rosa Weber, luís roberto Barroso, passando por edson Fachin e, finalmente,
o alvo predileto do bolsonarismo canino, o ministro Alexandre de moraes.
desde as eleições de 2018, já estava claro que,
caso Jair Bolsonaro não fosse eleito, a lisura do
pleito seria colocada em dúvida e o caos seria
implementado, impedindo-se a posse do eleito,
quando se colocaria em prática um golpe militar
sob o pretexto de “conter a ordem pública e a segurança institucional”. enganam-se os que imaginam que as falas irascíveis proferidas por um
obtuso sejam apenas um ensaio midiático para
servir de entretenimento aos seus eleitores e
apoiadores, na grande maioria, igualmente deficientes culturalmente e politicamente disfuncionais. As falas golpistas de Jair Bolsonaro não se
tratam de palavras ao vento, dessas sem um propósito metodicamente ajustado. elas obedecem
a toda uma sistemática, engendrada por profissionais, estrategicamente planejada e executada
por ideólogos da extrema direita internacional.
os ataques à credibilidade do processo eleitoral são apenas um discurso “justificador” para
as pretensões de implementar a desordem, o
caos, a convulsão interna de forma a se deflagrar
o golpe. A ruptura democrática seria, portanto,
uma espécie de “jogada ensaiada” com segmentos
das Forças Armadas que alegariam que tão logo
fosse “retomada a normalidade social e política”,

o governo seria devolvido às forças políticas
civis. o cenário nos remete aos acontecimentos
que precederam o golpe militar de 1964.
não por coincidência, as palavras de ordem
como “nossa bandeira jamais será vermelha”,
slogans integralistas do tipo “deus, Pátria, Família, liberdade”, tudo isso, são repetições de
toda a efervescência política que culminou com
o golpe militar de 1964. Antes, porém, a criação
de factoides foi amplamente utilizada de modo
a tumultuar as eleições de Juscelino Kubitschek
e de seu vice João Goulart. os constantes ataques
ao processo eleitoral brasileiro, considerado um
dos mais eficientes e evoluídos do mundo, são
apenas pretextos dirigidos a insuflar uma legião
de convertidos à barbárie e à demência coletiva.
Às vésperas das eleições de 3 de outubro de
1955, forças opositoras que não conseguiam vitória
nas urnas inventaram a existência de uma carta,
denominada A carta de Brandi, em referência ao
nome de um deputado argentino. esta carta, publicada na época pelo jornal o Globo, teve como
um dos autores o então deputado carlos lacerda
que, segundo difundiram, informava sobre um
possível complô armado caso Kubitschek e Goulart
ganhassem as eleições, pois, haveria luta armada
travada por sindicalistas comunistas de Brasil e
Argentina. em razão da grande repercussão acerca
da idoneidade da carta, o próprio presidente
Perón, da Argentina, teve que desfazer a mentira
e, posteriormente, foram descobertos os seus autores, que foram julgados e condenados.
em razão da anormalidade institucional que
o Brasil atravessa, não se crê que os atuais sabotadores do pleito eleitoral sejam exemplarmente
punidos até a posse do futuro vencedor das próximas eleições de 2 de outubro. Porém, esperase, tão logo transcorram as eleições, e a exemplo
do que ocorreu com os autores da tal carta de
Brandi, todos os propagadores de mentiras, os
sabotadores da pátria, os que badernam contra
as instituições democráticas, sejam severamente punidos. A começar com o julgamento, condenação e prisão
daquele que capitaneia
o vandalismo: o atual
presidente da república e toda a sua milícia
Manoel L. Bezerra Rocha
que opera o nefasto “gaé advogado criminalista e
binete do ódio”.
colunista do O HOJE

OPiniãO

celebrada tradicionalmente no período de
18 a 25 de setembro de cada ano, a semana nacional de trânsito reúne ações em todas as regiões do País com o objetivo de conscientizar
todos os envolvidos no dia-a-dia do trânsito, sejam eles pedestres, ciclistas, passageiros, motociclistas ou motoristas.
Instituída pelo código de trânsito Brasileiro,
a iniciativa retoma as atividades presenciais
após o Brasil superar o período da pandemia
de covid-19 e voltar à normalidade. As ações
são amplificadas pelos mais diversos órgãos e
entidades da União, estados e municípios, buscando a conscientização da população quanto
aos direitos e responsabilidades para um trânsito
mais seguro, cientes de que todos juntos podemos
salvar milhares de vidas.
nesse processo, é importante destacar as ações
da secretaria nacional de trânsito do ministério
da Infraestrutura voltadas à segurança do trânsito
de nosso País. A primeira delas é a valorização
do tema trânsito na agenda política nacional
com a transformação do antigo departamento
nacional de trânsito (denatran) à secretaria nacional de trânsito (senatran) do ministério da
Infraestrutura, fato que completa exatamente
um ano nessa semana nacional de trânsito 2022.
nesse período, a senatran intensificou o diálogo com todos os demais órgãos de trânsito do
País, promovendo a articulação com a sociedade
por meio de uma gestão participativa. Visitas a
todas as unidades da Federação permitiram conhecer as realidades locais, possibilitando a
promoção de ações para facilitar a vida do cidadão e trazer mais segurança em seus deslocamentos cotidianos.
Uma grande transformação digital tem sido
promovida nos serviços de trânsito. reduziu-se
a espera e a burocracia junto aos órgãos de
trânsito, trazendo economia financeira e agilidade na prestação dos serviços. A carteira digital
de trânsito (cdt) é um dos principais avanços
dessa diretriz do Governo Federal.

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

no aplicativo, o cidadão acessa a carteira de
motorista e o documento do veículo e ainda pode
recorrer de multas, vender seu veículo ou usar
diversos outros serviços de forma prática e eficiente. A mais recente novidade é o registro nacional Positivo de condutores (rnPc), que possibilita a premiação da boa conduta de motoristas
que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses. são diversas as possibilidades:
descontos e isenção de taxas, condições especiais
para locação de veículos, contratação de seguros,
tarifas menores de pedágio e estacionamento.
Ao mesmo tempo que trabalha pela educação
e pela modernização de serviços no Brasil, a senatran participa ativamente dos fóruns globais
sobre segurança viária. destaca-se a recente
aceitação do Brasil como membro pleno do Fórum Global sobre segurança Viária da organização das nações Unidas. na onU, inclusive, o
País pode apresentar ao mundo a sua estratégia
nacional para a promoção da segurança do trânsito por meio do Plano nacional de redução de
mortes e lesões de trânsito (Pnatrans).
o plano tem o objetivo de salvar 86 mil vidas
até o fim de 2028 e está alinhado às metas das
nações Unidas para a segunda década de Ações
para a segurança no trânsito, bem como aos
objetivos de desenvolvimento sustentável. suas
ações, metas e indicadores, baseiam-se nos princípios de Visão Zero e sistemas seguros, segundo
os quais o ser humano comete erros, porém
não é de forma alguma aceitável que isso resulte
em morte ou lesão de qualquer pessoa. A busca
pela integração de
ações e de sinergia entre todos os atores do
nosso trânsito, sejam
eles governamentais ou
não, tem objetivos bem
claros: juntos salvar
cada vez mais vidas no
trânsito e almejar atinFrederico Carneiro é segir o único número de
cretário nacional de Trânsito do Ministério da Inmortes de trânsito aceifraestrutura
tável, o zero!

R$ 2,50
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Além de mim, os outros
candidatos não conhecem
a realidade do povo. Isso
é lamentável, porque
muitas farsas são
colocadas e poucos
projetos são
apresentados. A realidade
do povo ﬁca ainda muito
difícil, muito dura”
Cíntia Dias (Psol), candidata a governadora de Goiás, ao avaliar o debate da manhã de quarta-feira (21)
entre os governadoriáveis organizado pelo O Popular e CBN Goiânia.
Na ocasião, os candidatos Ronaldo
Caiado (DEM), que participava de
carreata em Rubiataba e Uruaçu, e
Wolmir Amado (PT), que acompanhava o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), não
participaram do debate. “Nessa
condição de mulher empoderada,
Cíntia roubou a cena no debate
hoje. Homens ficam sem entender
o lugar deles quando encontram
mulheres firmes e não podem reagir como estão acostumados”, avaliou a jornalista Cileide Alves.

Semana nacional mostra avanços
Frederico Carneiro

n
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@jornalohoje
o ex-presidente luiz inácio lula da Silva
(PT) decidiu com sua campanha que não
irá participar do debate promovido pelo
SBT no próximo sábado (24) com os candidatos ao Palácio do Planalto. lula,
porém, decidiu que irá no encontro entre
os presidenciáveis a ser realizado no dia
29 de setembro, na TV Globo. “o lula está
certo”, comentou o leitor.
Oseas de Campos

M

@ohoje
depois de perder para o internacional em
casa na noite desta segunda-feira (19), o
atlético Goianiense vive uma situação
ainda mais delicada no campeonato Brasileiro. Para o técnico eduardo Souza, que
comandou a equipe interinamente contra
o internacional após a suspensão de
eduardo Baptista na última rodada, é preciso trabalhar pelas partidas que vêm
pela frente. “esse aí não deu conta da
aparecidense”, disse o leitor.
Wilton Carlos (@wiltoncarloss)

N

@jornalohoje
o hospital de Urgências de Goiás dr. Valdemiro cruz (hugo), em Goiânia, fez a captação
de órgãos de um paciente para transplante.
o diretor técnico da unidade, contou que o
doador tinha 40 anos e foi vítima de uma acidente de trânsito. “Graças a deus as filas vão
diminuir”, afirmou a leitora.
Bru Lemos (@Brulemos6)
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Dados são da pesquisa Pessoas com deficiência e desigualdades

Índice de pessoas
com deﬁciência
no mercado de

trabalho é de 28,3%
As pessoas com deficiência apresentaram, em
2019, taxas de participação (28,3%) e de formalização
(34,3%) no mercado de trabalho muito menores do
que as das pessoas sem essa condição (66,3% e
50,9%, respectivamente). A desocupação observada
nesse contingente (10,3%) foi maior do que a verificada entre as pessoas sem deficiência (9%).
os dados constam da publicação Pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil (Pns
2019), divulgada ontem (21) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e estatística (IBGe).
de acordo com o analista da pesquisa, leonardo Queiroz Athias, a inserção no mercado de trabalho, principalmente em ocupações formais com maiores benefícios
em termos de rendimento e com proteção social, é um
desafio para as pessoas com deficiência, que devem lidar
com diversos obstáculos, como a inadaptação dos espaços,
tanto no local de trabalho quanto no deslocamento.
“A pessoa com deficiência procura trabalho, mas
tem dificuldade de encontrar ocupação, pois há
pouca aceitação dos empregadores, preconceito,
pouca acessibilidade para chegar ao local e pouca
acessibilidade. os empregos que conseguem, em
geral, são de pior qualidade, com menor proteção e
menor taxa de formalidade”, disse o pesquisador.
A desigualdade também se reflete nos rendimentos, segundo a publicação. em 2019, as pessoas com deficiência tinham rendimento médio mensal de r$ 1.639, enquanto os
trabalhadores sem deficiência recebiam, em média, r$
2.619. “destaca-se que as pessoas com deficiência recebiam
menores valores em todos os grupos de atividades econômicas
e estavam mais concentradas naquelas com rendimentos
médios relativamente menores, como serviços domésticos,
agropecuária e alojamento e alimentação”, diz a pesquisa.
em 2019,18,2% das pessoas com deficiência estavam
abaixo da linha da pobreza (com renda inferior a Us$
5,5 por dia). esse percentual era de 22% para pessoas
sem deficiência. entre as pessoas com deficiência
visual, 22,5% estavam abaixo da linha de pobreza.
A Pns 2019 identificou 17,2 milhões de pessoas
com deficiência de 2 anos ou mais de idade, o que corresponde a 8,4% da população dessa faixa etária.
A deficiência se concentra em pessoas mais idosas:
entre aquelas com 60 anos ou mais, 24,8% tinham alguma deficiência, enquanto no contingente de 2 a 59
anos esse resultado correspondia a 5,1%. o perfil das
pessoas com deficiência é mais feminino (9,9%) do
que masculino (6,9%), e, relativamente à cor ou raça,
mais incidente entre as pessoas pretas ou pardas
(8,7%) do que entre as brancas (8%). (ABr)

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

BC mantém juros. Mas gastos
nesta área já saltaram 95,8%
diante do tamanho do aperto já contratado pela equipe econômica, ao aumentar
os juros básicos em 11,75 pontos percentuais
desde meados de março do ano passado, a
decisão anunciada ontem pelo comitê de
Política monetária (copom) de preservar a
taxa em 13,75% não deverá trazer alívio
para o lado real da economia e muito
menos para as contas do governo. em resumo, o crédito continuará muito caro para
as empresas e para as famílias, de um lado,
e as despesas do governo central com juros
continuarão produzindo rombos e pressionando a dívida pública federal.
Ainda sem contabilizar integralmente
os efeitos dos dois aumentos mais recentes,
decretados nas reuniões do copom ocorridas em 16 de junho e em 3 de agosto,
com vigência, portanto, a partir do dia
imediatamente seguinte, os gastos com
juros dispararam 76,7% no primeiro semestre deste ano em relação aos mesmos
meses do ano passado em termos reais.
Já atualizados com base no Índice nacional
de Preços ao consumidor Amplo (IPcA),
do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGe), aqueles gastos saíram de
r$ 144,247 bilhões para r$ 251,958 bilhões
– considerando-se apenas os dados do governo federal e de suas estatais.
Ainda em valores corrigidos até junho
deste ano, os desembolsos com juros experimentaram um salto de 95,82% em 12
meses, avançando de r$ 283,695 bilhões

BALANÇO
t

2 A decisão tomada por
sete entre os nove membros
do copom na reunião concluída ontem, mantendo-se
os juros básicos nos mesmos
13,75%, portanto, não muda
muito o cenário. dois daqueles membros gostariam
de uma elevação adicional
de 0,25 pontos a partir de
amanhã. em termos reais,
descontada a inflação esperada para os próximos 12
meses, os juros brasileiros
continuam entre os mais elevados do mundo. essa taxa
real saltou de 0,20% no primeiro trimestre do ano passado para 8,19% no terceiro
trimestre deste ano, nos cálculos do Instituto Brasileiro
de economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV).
2 como relembra a economista margarida Gutierrez, professora do Instituto
de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração da Universidade Federal do rio de
Janeiro (coppead/UFrJ),
qualquer empresa que deseje ou necessite levantar
recursos no mercado de capitais, com a venda de de-

entre julho de 2020 e junho de 2021 para
r$ 555,450 bilhões nos 12 meses seguintes.
o gasto consumiu todo o superávit primário acumulado pelo governo nos 12
meses encerrados em junho deste ano.
As receitas haviam superado as despesas,
em termos reais e excluídos gastos com
juros, em r$ 74,144 bilhões naquele período, recursos deslocados para o pagamento dos juros que incidem sobre a dívida pública federal. o restante, algo
como r$ 481,3 bilhões em grandes números, foram incorporados ao saldo daquela dívida, que continuou a crescer
para fazer frente a juros já exorbitantes.

Cassino dos juros

dito de maneira mais clara, uma parte
dos impostos arrecadados por todos os
contribuintes foi desviada para bancar os
ganhos de rentistas que apostam seu dinheiro no cassino dos juros altos. Uma distorção que tem drenado recursos de setores
essenciais, como a educação e a saúde, e
vem achatando investimentos do setor público federal, desembolsos que poderiam
ajudar a injetar ânimo no lado real da
economia, criando condições para um crescimento mais equilibrado e sustentado ao
longo do tempo. em tempo, as despesas
com juros tendem a avançar nos meses
seguintes, já que a taxa básica subiu de
12,75% para 13,25% a partir de 17 de junho,
alcançando 13,75% desde 4 de agosto.

bêntures, por exemplo, terá
que competir com a taxa
básica. essa empresa, lembra ela, terá que oferecer
aos investidores eventuais
juros equivalentes à taxa
que corrige os depósitos interbancários, mais um
spread, quer dizer, uma
margem adicional para compensar “o tamanho das incertezas na economia”. Até
recentemente, os juros futuros para depósitos interbancários com prazo de três
anos estavam na faixa de
14,0% ao ano, desestimulando a produção e o investimento privados.

ra ou ocorra em velocidade
considerada inadequada, o
comitê “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste”.
Quer dizer, os juros poderão
voltar a subir.

2

numa visão que contraria o tom de campanha
do desgoverno de Brasília,
a nota divulgada pelo comitê considera que “a inflação ao consumidor, apesar da queda recente em
itens mais voláteis e dos
efeitos de medidas tributárias (redução de impostos
sobre combustíveis e energia), continua elevada”.

2 A estabilidade enganosa 2

dos juros básicos, agora decretada pelo copom, ainda
poderá mudar mais adiante.
no texto distribuído à imprensa, o comitê avisa que
“se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de
juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação (em direção às metas inflacionárias)”.
caso essa redução não ocor-

nos estados Unidos, o
comitê Federal de mercado
Aberto (Fomc, na sigla em
inglês, que corresponde
aproximadamente ao copom brasileiro) elevou novamente os juros básicos
em 0,75 pontos, para um intervalo entre 3,0% e 3,25%
ao ano. A expectativa é de
novos aumentos, com a taxa
caminhando para qualquer
coisa em torno de 4,25% a
4,50% até o final do ano.
(Especial para O Hoje)

Copom mantém juros básicos
da economia em 13,75% ao ano
A queda da inflação fez o
Banco central (Bc) interromper o ciclo de alta dos juros
após um ano e meio de reajustes seguidos. Por 7 votos a
2, o comitê de Política monetária (copom) manteve a taxa
selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
o presidente do Banco central, roberto campos neto, e
os diretores Bruno serra Fernandes, carolina de Assis Barros, diogo Abry Guillen, maurício costa de moura, otávio
ribeiro damaso e Paulo sérgio
neves de souza votaram pela
manutenção da taxa. os dire-

tores Fernanda magalhães rumenos Guardado e renato dias
de Brito Gomes votaram pela
elevação em 0,25 ponto.
A taxa continua no maior
nível desde janeiro de 2017,
quando também estava em
13,75% ao ano. essa foi a
primeira pausa nas elevações após 12 altas consecutivas, num ciclo que começou
em meio à alta dos preços
de alimentos, de energia e
de combustíveis.
de março a junho do ano
passado, o copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. no
início de agosto, o Bc passou a
aumentar a selic em 1 ponto

a cada reunião. com a alta da
inflação e o agravamento das
tensões no mercado financeiro,
a selic foi elevada em 1,5 ponto
de outubro do ano passado até
fevereiro deste ano. o copom
promoveu dois aumentos de
1 ponto, em março e maio, e
dois aumentos de 0,5 ponto,
em junho e agosto.
Antes do início do ciclo de
alta, a selic tinha sido reduzida
para 2% ao ano, no nível mais
baixo da série histórica iniciada em 1986. Por causa da
contração econômica gerada
pela pandemia de covid-19, o
Banco central tinha derrubado a taxa para estimular a
produção e o consumo. (ABr)
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“Não podemos ter governo de
quem tem saudade da ditadura”
Anderson Oliveira

Vice na chapa do
ex-presidente Lula
fala em Goiânia em
voto útil, união
necessária, além de
agronegócio e MST
Francisco Costa
candidato a vice na chapa
do ex-presidente luiz Inácio
lula da silva (Pt), o ex-governador de são Paulo Geraldo
Alckmin (PsB) esteve em Goiânia, na quarta-feira (21), para
conversar com a militância e
lideranças empresariais. segundo ele, a democracia precisa seguir com nomes democráticos. “não podemos ter um
governo de quem não acredita
na democracia, que tem saudade da ditadura e de tortura”,
afirmou sem citar nomes.
Questionado sobre a questão do voto útil, uma defesa
do Pt para tentar vencer no
primeiro turno – conforme as
pesquisas –, o político afirmou
que este é natural. “na reta
final, em um cenário polarizado, é natural que o eleitor
verifique quem tem mais
chance e antecipe o voto”, argumenta. ele lembra que, em
2018, quando disputou a presidência, tinha 8% nas pesquisas, mas terminou com 5%.
“ciro Gomes (Pdt) aparecia
com 15% e ficou 11%. É natural essa mudança de voto.”
ele também comentou sobre o encontro dos ex-presidenciáveis com lula no começo da semana. “tivemos oito
presidenciáveis que declararam apoio ao lula, inclusive
um goiano, o henrique meirelles (União Brasil). A marina
silva (rede), que disputou três
eleições… É um entendimento.
então, por que estamos juntos?
Porque o Brasil precisa.”
entre os presentes, estavam o candidato ao governo
de Goiás Wolmir Amado (Pt),
o vice dele Fernando tibúrcio
(PsB), além do ex-governador
José eliton (PsB), a senadoriável denise carvalho
(PcdoB), o ex-prefeito Pedro

“Na reta ﬁnal, em
um cenário
polarizado, é
natural que o eleitor
veriﬁque quem tem
mais chance e
antecipe o voto”,
disse Alckmin
em Goiânia

Wilson (Pt), a candidata à câmara Federal Aava santiago
(PsdB) e outras lideranças.

MST e agro

ele destacou, ainda, a importância do movimento dos
trabalhadores rurais sem terra (mst). “Fui em um assentamento em Andradina (sP), e
assentados, cada um produz
80 litros de leite, junta tudo
em uma cooperativa e é uma
indústria. Faz queijo, iogurte,
manteiga. cabe todo mundo,
o pequeno, criando sua família,
e cabe a grande escala, produ-

ção da soja, algodão, proteína
animal. A política não é ódio,
não é violência. não é matar
quem pensa diferente, mas é
o encontro do bem comum. o
diálogo, a civilidade.”
Alckmin também falou sobre o agro, grupo importante
no estado e resistente ao expresidente – mais voltado a
Bolsonaro (Pl). ele lembrou
que o petista, quando presidente, abriu acordos que beneficiaram o setor. “Quem
mais investiu em logística no
estado foi o ex-presidente
lula”, afirmou.
em relação à sustentabilidade, ele afirmou que o desmatamento caía desde o governo de Fernando henrique
cardoso (PsdB) até o da expresidente dilma rousseff
(Pt). “depois disso, parou.”
ele reforça, contudo, que
quem desmata não é o agricultor, mas grileiros. Alckmin
cita que a sustentabilidade é
responsabilidade de todos,
pois trata-se de uma garantia
de mercado. “É fundamental
para o agro reativar os órgãos
de fiscalização para preservação do meio ambiente.”

União de Lula e Alckmin

em meio a especulações
que começaram no fim de
2021, Alckmin foi indicado
para ser vice na chapa de lula
em 8 de abril deste ano, em
reunião realizada em um hotel
de são Paulo. o PsB indicou
oficialmente o nome do ex-governador de são Paulo para
uma composição que chegou
a ser criticada entre as esquerdas, uma vez que Geraldo ocupou por décadas o PsdB, partido opositor do Pt.
“Para somar potência e amplitude à resistência contra o
autoritarismo que será liderada
pelo companheiro lula, o PsB
propõe para compor a chapa o
nome do companheiro Geraldo
Alckmin. suas qualidades [de
Geraldo Alckmin] são conhecidas e reconhecidas, dentre as
quais cabe destacar uma vida
pública longeva e honrada, a
perseverança na defesa da democracia e das práticas que
lhe correspondem, o equilíbrio
daqueles que acreditam no diálogo entre diferentes, a tranquilidade dos que almejam o
bem público”, escreveu o presidente nacional do PsB, carlos

siqueira, em carta que entregou
naquele dia à presidente nacional do Pt Gleisi hoffmann,
na reunião.
Alckmin também se manifestou naquele evento: "Agradeço a confiança e a honra
na indicação do meu nome
ao Pt e ao presidente lula
para a possibilidade de compormos uma chapa para trabalhar pelo país. Aqui foi bem
explicitado o momento grave
que nós estamos vivendo. na
realidade, não é hora de egoísmo: é hora de generosidade,
grandeza política, desprendimento e união. Política não é
uma arte solitária. A força da
política é centrípeta e nós vamos somar esforços aí para a
reconstrução do nosso país."
lula, por sua vez, declarou
que a dupla conversaria "com
toda a sociedade brasileira,
com os empresários, com os
trabalhadores desse País”. nas
convenções, em agosto, a chapa foi formalizada. Vale lembrar, dos dois disputaram o
segundo turno da eleição presidencial em 2006. o petista
foi reeleito naquele pleito.
(Especial para O Hoje)

NA CAPITAL GOIANA

Felipe D’Avila faz caminhada pela Região da 44
o candidato à presidência
pelo novo, Felipe d'Avila, também marcou presença em
Goiânia na quarta-feira. o presidenciável cumpriu agenda
na região da 44 e no hotel clarion, onde se reuniu com assessores e correligionários. ele
desembarcou na capital por
volta das 7h30.
Por volta das 8h30, ele se
encontrou com diretores da
Associação empresarial da região da 44 (Aer44), no shopping 44, na rua 301. Participaram 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 percorreram as ruas do polo confec-

Thalys Alcântara

cionista. Ao final da manhã, o
presidenciável acompanhou
um debate entre os candidatos
ao governo do estado.

entre as 12h e as 14h, d’Avila
almoçou 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
seguiram para distrito Agroindustrial de Anápolis (daia), onde

Nome do partido
Novo à presidência
desembarcou na
capital por volta das
7h30 de quarta

visitaram algumas empresas e
concedeu entrevista a um portal
de notícias local. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)
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Raça no mercado

Para os ricos

No material, Alckmin aparece em críticas a Lula, seu agora aliado

TSE nega direito
de resposta a
Alckmin contra
Bolsonaro
o tribunal superior eleitoral (tse) confirmou decisão
que nega ao candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin
(PsB) direito de resposta sobre o uso de sua imagem em
propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro (Pl).
nas imagens divulgadas em rede nacional, a campanha de Bolsonaro apresenta imagens antigas de Alckmin criticando o companheiro de chapa luiz Inácio
lula da silva (Pt). A decisão inicial partiu da ministra
maria claudia Bucchianeri, na qual rejeita o pedido de
direito de resposta.
“depois de ter quebrado o Brasil, lula diz que quer
voltar ao poder. ele quer voltar à cena do crime. está
também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. evitar a volta do petrolão.
evitar o fim da lava-Jato. É você que pode evitar que um
preso condenado por corrupção seja solto”, diz Alckmin
no explorado por Bolsonaro.
Para o ex-governador de são Paulo e atual companheiro
de lula, Jair Bolsonaro usou de desinformação ao divulgar
falas descontextualizadas e pediu, além de direito de resposta, que a publicidade fosse retirada do ar. A ministra
maria claudia, no entanto, disse que as falas de Alckmin,
embora antigas, são reais e, de fato, aconteceram à época.
segundo ela, é direito do eleitor ter “amplo conhecimento”
e cabe a ele “ponderar sobre os motivos” que justificaram
as alterações de posição dos candidatos.
de acordo com maria claudia, impedir a circulação
dessas informações configuraria uma intervenção exagerada e inadequada da Justiça eleitoral no debate político,
que poderia caracterizar cerceamento da liberdade de
livre informação do eleitor e na criminalização da atividade
política. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

A gestão
Jair Bolsonaro governa para ricos. É uma
das principais radiografias reveladas na
pesquisa
que será divulgada
hoje pela confederação nacional da Indústria. Para 77% dos brasileiros ouvidos,
o Governo favorece os mais ricos, enquanto apenas 14% dizem que o estado
ajuda os mais pobres. de acordo com a
pesquisa Agenda de Prioridades, os mais
abonados discordam: entre aqueles cuja
renda familiar supera cinco salários-mínimos está o menor percentual de quem
diz que o Governo favorece os mais
abastados. A pesquisa elenca saúde, educação e geração de emprego como as
pautas mais fundamentais na atuação
do próximo presidente. Quando perguntados sobre as áreas que mais melhoraram nos últimos quatro anos, 42% dos
entrevistados apontaram “nenhuma
área” como resposta. na sequência, aparecem educação e saúde, ambas com
7%, geração de emprego (6%), programas
sociais (5%), infraestrutura/obras (5%)
e segurança (4%). o Instituto FsB Pesquisa
entrevistou pessoalmente 2.030 cidadãos
com idade a partir de 16 anos, nos Unidades da Federação (UFs). A margem de
erro no total da amostra é de 2 pp, com
int estados e dF, entre 16 e 21 de agosto.

Boom hoteleiro

está em alta o setor hoteleiro da
não mais pacata Pirenópolis, cidade
histórica cravada no cerrado entre Brasília e Goiânia. Um levantamento desta
semana da prefeitura constatou um
aumento de mais de 200% no registro
oficial de casas de hospedagens e de
pousadas do município em apenas três
anos. em 2019 eram 165 pousadas, e
agora são 498. As casas de temporada
passaram de 262 para 800 unidades
no mesmo período.

os principais empresários e governantes
brasileiros são brancos. Um levantamento da
plataforma da Vagas.com mostra que a participação da população negra é a menor nos
níveis pleno, sênior, de gerência e diretoria.
segundo a pesquisa, os negros representam
3,6% dos cargos de nível pleno contra 5,5% dos
brancos, e 4,6% dos amarelos. na posição de
diretoria a diferença é mais acentuada: 0,4%
desses cargos são ocupados por negros enquanto
os brancos aparecem com 1,1%, amarelos com
0,9% e indígenas (0,4%). os negros só lideram
posições operacionais (33,2%) e técnicas (6,3%).

O fator Malafaia

A ida do presidente Bolsonaro ao reino
Unido para o funeral da rainha elizabeth II
acompanhado do pastor silas malafaia e da
primeira dama movimentou as redes sociais,
mas não de forma positiva. dados da Voxradar mostram que a viagem do presidente gerou mais 1,2 milhão de interações no Instagram, Facebook e twitter. no twitter, 53%
das interações que associaram o presidente
ao termo “rainha” foram negativas, 30% neutras e apenas 17% positivas. Já quando associado o termo “malafaia” ao presidente, 70%
das menções são negativas, 25% neutras e
somente 5% positivas.

Notícias eleitorais

As eleições brasileiras estão movimentando
o mundo (virtual) das notícias. segundo levantamento da nexis newdesk foram contabilizados
desde o início da campanha até dia 18 de setembro 14,7% de publicações sobre eleições
com viés positivo, 13,5% de cunho negativo e
71,7% das notícias foram neutras. desse total,
53% foram em português, 24,7% em inglês,
20,5% em espanhol e 1,7% em francês.

Dinheiro no País

o dinheiro começa a aparecer no País póspandemia. segundo o Branco central, os Investimentos estrangeiros diretos no Brasil
até maio de 2022 saltaram 52% face aos recursos recebidos no mesmo período de 2021.
o IdP acumulado nesse período foi de Us$
57,8 bilhões ante Us$ 47,3 bilhões no mesmo
período do ano anterior. o estado de são
Paulo é um dos destinos principais dos investimentos – nos últimos três anos recebeu pelo
menos r$ 20 bilhões. (Especial para O Hoje)

Sem o poder de eleições passadas,
marqueteiros mantêm importância
Eleições 2022
Tendência é que
estratégias sejam
mantidas até as
vésperas da eleição
Yago Sales
nas eleições deste ano, a figura
do marqueteiro político ficou
mais discreta, embora tenha sido
uma disputa, até agora, a dez
dias de o eleitor ir às urnas, mais
desafiadora, sobretudo aos que
tentam arrancar o candidato à
reeleição, ronaldo caiado (União
Brasil), do pódio das principais
pesquisas de intenções de votos.
cada um come da boca do
marqueteiro para adquirir as proteínas necessárias para romper
os desafios que cada candidato
tem que enfrentar. experiente, o
marqueteiro Jorcelino Braga, que
já fez campanhas vitoriosas, é
curto e grosso ao explicar à reportagem as estratégias usadas
na condução de Gustavo mendanha (Patriota) ao segundo turno.
Presidente estadual do Patriota, Braga fez o marketing que
levou à vitória de Alcides rodrigues ao Governo de Goiás em
2006. Atualmente deputado federal, Alcides era um desconhe-

Experiente, Jorcelino Braga acumula vitórias importantes; Gean Carvalho comanda a campanha de Caiado
cido ex-prefeito de santa helena
e um vice sem muita expressividade de marconi Perillo (PsdB).
chamava a atenção o poderio
do adversário: o experiente maguito Vilela, sob a benção de
outro cacique peemedebista, o
então prefeito de Goiânia Iris rezende machado. Foi uma disputa
que gerou reviravolta e terminou
o primeiro turno com 48,22%
dos votos válidos.
objetivo, sem rodeios, como
costuma indicar os caminhos
aos candidatos, Braga afirma
que não haverá nenhuma mudança na estratégia de marketing
adotada desde o início da campanha de mendanha, que deve
chegar ao segundo turno. “consolidamos a imagem do Gustavo
como gestor competente e mostrar que ele está pronto. As pesquisas qualitativas mostram que

ele é o único preparado para
concorrer com caiado, tem o
perfil que a população deseja.
essa é a estratégia que pensamos”, explica. Braga também foi
o responsável pela campanha
vitoriosa de algumas das prefeituras mais importantes de Goiás:
maguito Vilela à Prefeitura de
Goiânia; roberto naves em Anápolis; Adib elias em catalão; e
Paulo do Vale em rio Verde. na
campanha de mendanha, ele
afirma que nada deve mudar.
na campanha de major Vitor
hugo (Pl), a tendência é manter
o clima de críticas aos candidatos, sobretudo ronaldo caiado
e Gustavo mendanha. enquanto
a crítica ao atual mandatário é
focada na cisão com o padrinho
político de Vitor hugo, o presidente Jair Bolsonaro, Gustavo
mendanha é associado à es-

querda. no início da corrida, a
cúpula da campanha de Vitor
hugo demitiu o marqueteiro
mineiro maurício coelho e o
substituiu pelo baiano Arlênio
sampaio, da morya comunicação, uma das agências mais respeitadas do Brasil. o desafio
principal da estratégia seria a
de tornar o deputado federal,
um dos nomes mais próximos
de Jair Bolsonaro, conhecido
pelo eleitorado goiano e, principalmente, tentar transferir a
aderência do presidente ao candidato ao governo.
de maneira mais tranquila,
com clima de “já ganhou”, o
marketing da campanha à reeleição de ronaldo caiado é comandada por Gean carvalho,
que deixou a secretaria de comunicação para a função. Ao
jornal o hoJe, carvalho afirmou

que, sobre as estratégias, existe
uma recomendação: “A gente
não fala do marketing”. nos
bastidores, no entanto, a sensação é de que o trabalho atingiu
alguns objetivos, como aproximar o governador dos mais jovens e consolidar a imagem de
gestor sem a sisudez que o cargo
normalmente implementa a seu
ocupante. Além do uso das redes
sociais, a equipe, sob os olhos
atentos de carvalho, tem criticado gestões passadas e ressaltado novidades da atual gestão
para convencer o eleitorado da
importância da continuidade.
diretor da Associação Brasileira de consultores Políticos,
caio manhanelli, antes de qualquer coisa, explica que o termo
marqueteiro não é utilizado,
mas, sim, consultor político. “o
uso do termo marqueteiro não
é usado porque é pejorativo.
nosso trabalho de consultor
está em todos os momentos de
campanha. [...] consultor é parte
do esforço todo da campanha,
mas não é o responsável pela
vitória, que é do próprio candidato.” Para o consultor, quem
propagandeia que ganha campanha está sendo leviano. “o
consultor é o maestro da orquestra, como um médico. É
um agente que indica qual o
melhor tratamento aos projetos
políticos, de maneira estratégica.” (Especial para O Hoje)
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pAssou a limpo
Após bate-boca
com torcedores,
Adson Batista
aceita críticas, mas
repudia ofensas

Alan Deyvid/Atlético-GO

Breno Modesto
na última segunda-feira
(19), o Atlético Goianiense foi
derrotado, em casa, pelo Internacional, no encerramento
da 27ª rodada do campeonato
Brasileiro. Após o fim da partida, alguns torcedores rubro-negros, revoltados com o
revés e com a campanha atleticana na competição nacional, onde o clube ocupa, atualmente, a penúltima colocação,
com 22 pontos conquistados,
protestaram contra o presidente Adson Batista.
durante a reapresentação
da equipe, que aconteceu nesta
quarta-feira (21), Adson convocou uma entrevista coletiva
e falou a respeito do episódio
com a torcida atleticana. de
acordo com o dirigente, críticas
e cobranças são coisas normais
no futebol. no entanto, ofensa
é algo que ele abomina.
“estou aqui para pacificar
o clube, o que é a minha obrigação. no futebol, infelizmente, você convive com situações que, na minha compreensão e na de muitos, você
não merece. mas é algo passional. se eu estou no futebol,
é porque gosto disso e é porque eu amo o Atlético Goianiense. Amo muito mais do
que muitos torcedores que
me ofendem em redes sociais
e como foi no jogo (contra o
Internacional). Foi algo que

Segundo Adson,
críticas e
cobranças são
coisas normais
no futebol, mas
ofensa é algo
que ele abomina

VILA NOVA

eu nunca vivenciei. cobrança,
no futebol, é normal. ofensa,
eu abomino. Porque as pessoas precisam entender que
caráter e reputação você não
joga no lixo”, disse Adson.
o mandatário também comentou a respeito da situação vivida pelo rubro-negro
no Brasileirão. segundo Adson, o rebaixamento ainda
não está decretado e, portanto, o clube vai lutar até o
fim para permanecer na elite.
caso isso não aconteça, ele
garante que voltará à série
A já no ano que vem.
“o Atlético Goianiense vive
um momento muito difícil, tec-

nicamente falando, num ano
que começou muito bem. estamos em um momento onde
muitos jogadores não nos dão
a resposta que esperamos, tanto em técnica, em coragem e
em postura. são profissionais
ruins? não são. mas é um perfil
muito parecido com jogadores
que, na hora da dificuldade,
não conseguem assumir a responsabilidade. Vou colocar só
na conta dos jogadores? não.
Quem montou o time fui eu.
se o Atlético cair, coisa que
ainda não aconteceu, nós vamos cair de pé. e o Atlético
volta no ano que vem. eu tenho
certeza disso. enquanto não

GOIÁS

vem tendo em todas as outras partidas. “não é porque
é contra o crB que temos
que mudar a forma que a
gente vem se portando durante os jogos. temos que
ter muita humildade, marcar muito, tentar jogar, ou
seja, manter a mesma coisa
que já estamos fazendo nos
outros jogos”, destacou.
mancini também avalia
que o importante é que a
equipe consiga manter a sequência que vem apresentando e também o nível de
jogo, para que não seja necessário depender de mais
ninguém para permanecer
na série B. “A gente vem
numa crescente de jogo, de
confiança e uma consolidação de elenco, de grupo, que
a cada jogo e rodada a gente
vem aumentando o nosso
nível”, frisou o zagueiro.
(Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
Fernando Brito/Vila Nova FC

Mancini avalia que o importante é que a equipe consiga manter
a sequência que vem apresentando e também o nível de jogo

Jogo-treino

na reapresentação da equipe após a derrota contra o Internacional, na segunda-feira
(19), os reservas e não relacionados no duelo contra o colorado realizaram um jogo treino
contra a evangélica, que disputa a divisão de Acesso do
campeonato Goiano. na ocasião, o Atlético Goianiense acabou vencendo por 2 a 0, com
gols do atacante ricardinho e
do zagueiro camutanga. (Especial para O Hoje)

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Diante do CRB,
Matheus Mancini fala
em manter o trabalho
que vem sendo feito
o Vila nova enfrenta o
crB logo mais, às 21h30,
no estádio onésio Brasileiro
Alvarenga (oBA). e, para o
zagueiro matheus mancini,
que chegou no tigre no mês
de julho, o que a equipe
precisa fazer diante do crB,
na partida de logo mais, é
manter o que já vem sendo
feito. “muito trabalho, muito
empenho, dedicação de
todo mundo, de todo o grupo e de toda a comissão
técnica. não é porque agora
a gente conseguiu sair da
zona de rebaixamento que
temos que mudar o que
vem sendo feito. o que temos que fazer é continuar
nesse processo”, afirmou.
com relação ao ataque
do adversário de logo mais,
o zagueiro ressalta que o
crB é uma equipe muito
boa e com bom ataque, e
que o Vila nova tem que
ter o mesmo cuidado que

acontecer (o rebaixamento),
nós vamos lutar com unhas e
dentes”, finalizou Adson.

Diego garantiu que estará 100% para o jogo contra o Botafogo, na próxima semana, pelo Brasileiro

Diego garante que estará
100% para o próximo jogo
depois do empate em 1 a 1
com o red Bull Bragantino, no
último domingo (18), fora de
casa, o Goiás, que só volta a
campo no dia 28, quando receberá o Botafogo, no estádio
hailé Pinheiro, deu folga de
dois dias ao seu elenco e se
reapresentou apenas nesta
quarta-feira (21).
na ocasião, o meia diego,
que sofreu o pênalti que originou o gol esmeraldino contra
o massa Bruta, em Bragança
Paulista, concedeu entrevista
coletiva e falou a respeito de
sua condição física, já que ele
acabou sendo substituído por
conta do lance. de acordo com
o jogador, ele ainda está com
uma pequena dor, mas está
em tratamento. Além disso, ele
garantiu que estará 100% para

o próximo jogo.
“Foi na hora do pênalti. o
(luan) cândido foi chutar a
bola e eu tirei. com isso, ele
acabou dando uma pancada
muito forte em minha perna.
Fiquei sentindo muito. Foi uma
dor muito forte. tentei continuar jogando, mas quando vi
que não dava mais para mim e
que eu poderia prejudicar a
equipe, por não conseguir acompanhar o adversário, eu preferi
sair da partida. mas já estou
bem. estou bem tranquilo. Ainda estou com uma dorzinha,
mas nada que me atrapalhe. É
uma dor mínima. Vou tratar
no departamento médico e estarei 100% (fisicamente) para
o próximo jogo”, disse diego.
nas duas próximas rodadas
do campeonato Brasileiro, o

esmeraldino jogará em sua
casa. na próxima quarta-feira
(28), o duelo será contra o Glorioso. Já no sábado (1) seguinte,
é a vez de enfrentar o Fortaleza.
Para diego, são dois confrontos
diretos, onde o Goiás precisa
conquistar os seis pontos.
“É de suma importância.
são seis pontos em jogo em
dois confrontos diretos contra
equipes próximas a nós na
tabela. temos que vencer, conquistar os seis pontos, para
estar próximos do nosso objetivo, que é manter o Goiás
na série A do campeonato
Brasileiro. e são jogos em casa.
nós saímos daqui para tentar
pontuar fora e, dentro de casa,
não negociamos isso”, finalizou diego. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Técnico Allan Aal vê a partida contra o CRB como difícil, mas destaca que a equipe sabe que tem condições de fazer um jogo equilibrado

Fernando Brito/Vila Nova FC

em BuscA dA 3ª vitóriA
consecutiva, Vila recebe o CRB
Maiara Dal Bosco
depois de vencer nas últimas duas rodadas, contra o
Guarani, em casa, e contra o
Brusque, fora de casa, o Vila
nova enfrenta o crB na noite
desta quinta-feira (22), às
21h30, no estádio onésio Brasileiro Alvarenga (oBA). Para
o tigre, vencer o confronto de
logo mais pode significar se
distanciar ainda mais da zona
de rebaixamento para a série
c, a qual o clube deixou na última rodada. com 34 pontos,
o tigre é o 16º colocado. Já o
crB, é o 9º, com 40.
o técnico Allan Aal vê a
partida contra o crB enquanto
difícil, mas destaca que a equipe sabe que tem condições de
fazer um jogo equilibrado. “o
crB é um adversário que vinha brigando, quase que diretamente, pelo acesso. tem
jogadores muito qualificados,
um elenco individualmente
falando, com boas peças, então
a gente sabe da dificuldade,
sabe da responsabilidade, e

16º colocado, Tigre espera vencer para se
distanciar ainda mais da zona de rebaixamento
ao mesmo tempo a gente sabe
que tem condições de fazer
um jogo consistente e equilibrado”, afirmou.
Allan Aal ressalta que a
equipe do crB ofensivamente
tem muita força, velocidade
e mobilidade e como o Vila
nova deve agir em campo.
“A gente tem que ter um posicionamento defensivo no

momento em que a gente estiver sem a bola, de muita
atenção, para que a gente não
seja envolvido pelo adversário nessas trocas de posição
constantes que eles fazem e,
ao mesmo tempo, a gente ter
uma qualidade de jogo, com
a posse de bola maior, do que
a gente teve com o Brusque.
temos que errar menos e ter

uma consistência ofensiva
maior para que a gente não
se proponha só a jogar no
erro deles”, avaliou.

Preparação

Para enfrentar o crB, o técnico colorado detalhou o que
procurou trabalhar com a
equipe. “Procuramos melhorar
principalmente alguns erros

FICHA Técnica
Vila Nova x CRB
Data: 22 de Setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio onésio Brasileiro alvarenga (oBa),
em Goiânia (Go). Árbitro: Wagner do nascimento Magalhaes (FiFa) (rJ). Assistentes: luiz claudio
regazone (rJ) e carlos henrique alves de lima Filho (rJ). VAR: rodrigo carvalhaes de Miranda (rJ)
Vila Nova: Tony; alex Silva, rafael donato, Matheus Mancini e Willian Formiga; Sousa, Jean
Martim e Wagner; dentinho, neto Pessoa (daniel amorim) e hugo cabral.
Técnico: allan aal

CRB: diogo Silva; raul Prata, Gum, Wellington
carvalho e Guilherme romão; claudinei, Juninho Valoura e rafael longuine; Paulinho Moccelin, emerson e anselmo ramon.
Técnico: daniel Paulista

de passe que tivemos no começo do jogo contra o Brusque,
por tomada de decisão. não
tivemos um começo de jogo
bom, mesmo o gol sendo bem
no início da partida. depois,
voltamos a competir, a nos
posicionar, a ter essa concentração alta que sempre foi um
diferencial nosso e acredito
que pra esse jogo do crB vai
ser fundamental esse nível
concentração desde o início,
e também uma melhora técnica”, pontuou Aal.
o treinador também espera
contar com o apoio da torcida,
a exemplo da última partida
em casa, contra o Guarani.
“nosso torcedor fez a diferença
contra o Guarani, e tenho convicção de que vai fazer diferença contra o crB. Uma terceira vitória seguida é algo
inédito que a gente vai buscar
fazer, então são desafios além
do principal, que é se distanciar
da zona de rebaixamento cada
vez mais e definir a situação o
quanto antes”, finalizou. (Especial para O Hoje)
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No caso da cesta básica, a economia em Goiânia seria de R$ 1.115,12 entre um estabelecimento e outro; Maior variação é no Rio de Janeiro

Produtos têm variação de até 249%
nos preços em supermercados
Consumidor goiano pode economizar até R$ 1 mil por ano com pesquisa
Alexandre Paes
Aumento no preço dos vegetais, nos produtos da cesta
básica e mais aumento nos
materiais de limpeza. em
meio a tanta inflação, o brasileiro tem criado diversos
métodos para tentar economizar na hora de colocar os
alimentos no carrinho de compras. e pesquisar preços antes
da compra em supermercados
pode render uma economia
anual de até r$ 3 mil ao consumidor, é o que aponta uma
pesquisa realizada pela Associação Brasileira de defesa
do consumidor (Proteste).
o levantamento foi feito
em 698 estabelecimentos de
seis capitais: Belém (PA), Goiânia (Go), Porto Alegre (rs),
salvador (BA), rio de Janeiro
(rJ) e são Paulo (sP). os técnicos analisaram mais de 92
mil preços colhidos em hipermercados, supermercados
e lojas com desconto, mais
conhecidos como atacadões.
no caso da cesta básica, a
economia em Goiânia seria de
1.115,12 entre um estabelecimento e outro. A maior economia é no rio de Janeiro,
onde o corte ultrapassa os r$
3 mil. em são Paulo, r$
2.888,76; r$ 2.279,64 em salvador; r$ 1.710,12 em Porto
Alegre; r$ 1.655,54 em Belém.

Variação maior
na cesta e limpeza

o economista diego dias
aponta que os preços de um
mesmo produto variam muito
entre uma rede de supermercado e outra, e isso também
acontece nos pequenos empreendimentos como as vendinhas setoriais e minimercados. “É preciso considerar
que a precificação no varejo
é muito dinâmica por ser facilmente impactada por uma
série de aspectos, como a movimentação da concorrência.
Até mesmo a região na qual
um ponto de venda está localizado influencia o preço
final dos produtos”, explicou.
A aposentada lúcia eugene
sempre procura pesquisar os
preços com base nos alimentos

que precisa comprar. ela acredita que economiza muito
quando compara os valores
entre um supermercado e outro. “todo mês eu compro o
básico, como arroz, feijão,
óleo, café e açúcar, e antes eu
olho os folhetos de promoção
pra saber se compensa. o que
me ajuda muito são as propagandas de ofertas que passam
na tV. Isso me dá um direcionamento de onde ir fazer compra”, comentou lúcia.
os itens com maior variação são justamente os de uso
corriqueiro, como os da cesta
básica, produtos de limpeza,
hortifrúti e proteínas. segundo
o especialista, é possível perceber uma tendência nos consumidores de adaptação na lista em busca de marcas mais
econômicas. “essa movimentação deve-se a razões estruturais, como desvalorização
cambial, alta dos combustíveis
e fretes, além da subida da inflação, fatores que reduziram
o poder de compra e o valor
do dinheiro”, declarou diego.
mariana rinaldi, especialista da Proteste, destaca que
os consumidores que pesquisam preços com frequência
são menos suscetíveis a grandes variações, pois conseguem distinguir quando um
produto, de fato, está mais
caro ou barato. “nos últimos
dois anos percebemos uma
tendência nos consumidores
de adaptação na lista de compras em busca de marcas
mais econômicas. essa movimentação deve-se a razões
estruturais, como desvalorização do dinheiro”, analisou.
Ainda na cesta econômica
da pesquisa, em Goiânia, o
desodorizador sanitário foi
observado a r$ 1,99 e r$ 6,95,
uma diferença de 249%. outro produto dentro da sessão
dos materiais de limpeza é o
amaciante de roupas, podendo variar entre r$ 4,99 e r$
13,99, sendo uma diferença
de 189% no produto de uma
mesma marca.
Além dos produtos de limpeza, os alimentos que compõem a cesta básica como arroz, feijão, óleo e sal, batem

Neddermeyer/fotos públicas

dicas
como economizar nas compras
2 Fazer lista antes de sair de casa
2 não fazer compras com fome
2 evitar levar crianças ao mercado
2 não deixar passar muito tempo entre uma compra e outra
2 cuidado na compra de grandes embalagens de produtos perecíveis para
evitar desperdício
2 observar os produtos que estão nas prateleiras acima e abaixo da altura dos
olhos, que podem trazer preços mais baratos

Economista aponta
que os preços
variam entre as
grandes redes de
supermercados,
mercearias e
mercados regionais

Fonte: Proteste

recorde na variação de preços.
e a dica é acompanhar as promoções. “todos os supermercados costumam ter o dia da
promoção de cada sessão, por
exemplo, terça do hortfruit,
quarta da limpeza, e quinta da
carne. o recomendado seria
acompanhar os tabloides e
comprar conforme as promoções anunciadas. mas isso só
para aqueles que compram em
grande escala, se for uma compra ocasional, como um pacote
de biscoito, o ideal é comprar
no local mais próximo de você”,
pontuou o economista.

magali Portes é corretora
de imóveis, e acredita que ficar
comprando em estabelecimentos diferentes pode até ser vantajoso, mas o gasto de tempo e
combustível desanima o consumidor. “na minha casa a minha filha sempre costuma pesquisar as promoções nos aplicativos dos supermercados, e
fazemos a lista do que precisamos e sempre escolhemos
onde pode ser mais vantajoso.
Ficar rodando de um lugar
para outro acaba sendo um
gasto de tempo e de dinheiro
para abastecer o carro. Aí a

economia fica toda pelo caminho”, expôs a consumidora.
“seja como for, pesquisar é
o melhor caminho para que o
consumidor faça economia e
tenha satisfação na compra dos
produtos. mesmo que a economia não alcance os mais de 1
mil reais conforme apontado
pelo Proteste, o cliente deve
buscar o produto que lhe atenda conforme a sua necessidade
e que esteja dentro do seu orçamento. nem sempre marcas
conhecidas são sinônimos de
melhor qualidade”, finaliza diego. (Especial para O Hoje)
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Para STJ, falta de fundamentação
torna ilegal interceptação telefônica

A operação ocorre uma semana após o aumento de preços

Aumento de
preço em postos
de combustíveis
é investigado
pelo Procon
Vinicius Marques
A Polícia civil de Goiás, por meio da delegacia do
consumidor (decon), em conjunto com o Procon Goiás
e equipes da rotam e do corpo de Bombeiros, participou
de operação, nesta terça-feira (20), que fiscaliza postos
de combustíveis para apurar o aumento recente ocorrido
nos preços da gasolina comum e do etanol, para entender
se há atitude abusiva em relação ao consumidor.
A operação ocorre uma semana após o aumento de
combustíveis nos postos da cidade, que segundo o sindicato do comércio Varejista de derivados de Petróleo
no estado de Goiás (sindiposto), se deu por conta das
fortes reduções de preço e do Icms e agora os postos
precisaram fazer uma reposição da margem de lucro.
A investigação ainda ocorre após uma paralisação
de frentistas, movimento que começou no posto de
combustíveis da Avenida 136, em Goiânia, e se estendeu
a outros postos. A categoria, através do sindicato dos
empregados em Postos de serviços de combustíveis e
derivados de Petróleo no estado de Goiás (sinpospetroGo), afirma não receber reajustes a cerca de três anos.
Já nesta quarta-feira, 21, o Posto show na 5ª avenida
do setor leste Vila nova, em Goiânia foi fechado pela
Agência municipal do meio Ambiente (Amma). o posto
é conhecido por praticar preços muito abaixo da concorrência na cidade e logo após o fechamento, vídeos
nas redes sociais passaram a levantar a hipótese de o
fechamento ser devido à formação de cartel na cidade,
já que o posto “não segue a política abusiva de preços
que tem sido imposta pelo sindiposto”.
marcio Andrade, presidente do sindiposto, afirmou
que o sindicato não interfere na decisão dos proprietários
de postos em relação ao valor dos combustíveis praticado
pelos empresários do setor.
com relação ao fechamento do Posto show, márcio
afirma que não é a primeira vez que a Amma suspende
licenças de postos e já houve outras intervenções semelhantes. “Um posto na praça cívica já foi fechado, outro
no parque Anhanguera e também na praça do avião
que foi fechado pelo Ibama. essa situação não é específica
desse posto. essa é uma situação em que possivelmente
o proprietário do posto está irregular em relação ao
meio ambiente, sendo um problema administrativo interno do posto que deve ter sempre suas licenças em
dia para garantir o funcionamento”. Afirmou, Andrade.
em relação à vídeos compartilhados em redes sociais
que acusam o sindiposto de prática de cartel, márcio
Andrade ainda explica que são “fake news” e providências legais estão sendo tomadas contra essas suposições. “como estamos em período eleitoral, essas questões acabam sendo levantadas e o sindiposto preparou
uma queixa crime que está na mão do advogado e está
em andamento investigações contra pessoas que publicam essas inverdades”, conclui, márcio.
em nota a Amma afirmou que o posto teve a licença
suspensa em virtude do não cumprimento das condicionantes requeridas para licença ambiental de operação, estando com documentos pendentes desde agosto
de 2019, quando foi firmado o termo de compromisso
Ambiental (tcA) para reduzir impacto ambiental e que
a ação da fiscalização aconteceu conforme prevê a legislação pelo decreto Federal 6514/2008, artigo 66 e
inciso II: "deixar de atender às condicionantes estabelecidas na licença ambiental".
Ainda por nota a Amma explicou que o embargo
deve durar até que a irregularidade seja sanada pelos
responsáveis e repudia ações que visam deslegitimar
atividades de fiscalização realizadas em conformidade
com a legislação municipal, estadual e federal e se
coloca à disposição dos responsáveis para orientar e
esclarecer quaisquer dúvidas, além de auxiliar na solução das irregularidades como sempre o fez.
o jornal o hoJe tentou contato com os responsáveis
do Posto show, mas não obteve respostas até o fechamento desta. (Especial para O Hoje)

A sexta turma do superior tribunal de
Justiça (stJ) reconheceu a ilegalidade das
provas obtidas por meio de interceptações
telefônicas na operação sevandija, deflagrada para investigar uma organização criminosa envolvida em crimes contra a administração pública no município de ribeirão Preto (sP). Para o colegiado, a autorização
judicial para as interceptações não apresentou fundamentação concreta nem demonstrou por que seria indispensável afastar
o direito dos investigados à intimidade. A
decisão da sexta turma se aplica a todos os
processos derivados da operação que tenham
se baseado em provas colhidas nas interceptações, mas o juiz de primeiro grau deverá analisar, em cada caso, os efeitos da
declaração de nulidade. Ao acolher o pedido
da defesa, o relator do recurso em habeas

corpus interposto por um dos réus, ministro
rogerio schietti cruz, manifestou sua "profunda tristeza" por ter de anular provas em
um caso de grande complexidade e gravidade – especialmente porque a decisão implica o reconhecimento de deficiência na
atuação judicial. "É importante registrar
isso, porque criticamos muitas vezes a polícia
e o ministério Público, mas também devemos
reconhecer as falhas do próprio Poder Judiciário", afirmou. no julgamento do recurso,
o ministro rogerio schietti destacou que a
decisão que quebrou o sigilo telefônico não
fez nenhuma referência aos fatos apresentados no requerimento do ministério Público,
nem indicou as razões pelas quais o juízo
considerava imprescindível, para o prosseguimento das investigações, a medida invasiva da privacidade.

Impacto de vizinhança
A comissão de constituição e Justiça (ccJ)
da câmara de Goiânia
aprovou matéria que
trata do estudo de Impacto de Vizinhança
(eIV). este é um dos projetos de lei complementar, de autoria da Prefeitura, que regulamentam o Plano diretor –
aprovado pelo legislativo em março e que

está em vigor desde o
início deste mês. A Prefeitura justifica que
“com a publicação do
novo Plano diretor de
Goiânia, aprovado em
2022, fez-se indispensável a atualização ou elaboração de diversas leis
que o complementam,
dentre elas, a que disciplina o estudo de Impacto de Vizinhança”.

Veto derrubado
Assembleia derruba
o veto contido no processo nº 0987/21, da Governadoria do estado,
que vetava integralmente
o autógrafo de lei nº 203.
A matéria original requer
que seja alterada a lei
nº 19.452, de 14 de setembro de 2016, que

reorganiza os Quadros
de oficiais Auxiliares
(QoA) e oficiais músicos
(Qom), da Polícia militar
do estado de Goiás. A
matéria foi derrubada
por 27 votos a 1 no placar
eletrônico do plenário e
agora virou a lei estadual nº 21.575.

Ministra Rosa Weber
apresenta conclusões
do Fórum de Justiça
dos Brics
Após participar do Fórum de
Justiça do BRICS (bloco de países
composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber,
apresentou aos demais ministros, no início da sessão plenária,
o resultado do encontro do qual
participou de forma virtual. O
evento está em sua quarta edição e este ano é organizado pelo
Supremo Tribunal Popular da
China, na cidade de Haikou, capital da província de Hainan.

PL da Câmara prevê pontos de
parada e descanso para caminhoneiros
o Projeto de lei 2161/22 prevê como
cláusula obrigatória nos convênios e nos
contratos de concessão das rodovias federais
e estaduais a construção de pontos de parada e descanso para motoristas profissionais do transporte de cargas e de passageiros. o texto está em análise na câmara dos
deputados. “A ideia é dar efetividade aos
dispositivos da lei dos caminhoneiros que
tratam do exercício profissional do motorista do transporte de cargas e de passa-

geiros, com enfoque no regramento da jornada de trabalho e do tempo de direção”,
afirmou o autor da proposta, deputado
ney leprevost (União-Pr). A lei do caminhoneiro proíbe o motorista profissional
dirigir por mais de cinco horas e 30 minutos
de maneira ininterrupta. no transporte de
cargas, deverá descansar 30 minutos após
aquela jornada. no caso de passageiros, o
descanso é obrigatório a cada período de
no máximo de quatro horas na direção.

RÁPIDAS

t

2 Indisponibilidade para manutenção - o sistema Processo Judicial eletrônico de 1º e

2º graus da Justiça Federal da 1ª região ficará indisponível neste fim de semana a partir
das 14h do dia 24/09 (sábado) até às 12h do dia 25/09 (domingo). (Especial para O Hoje)

Anvisa reforça alerta de
recolhimento de petiscos intoxicados
A Agência nacional de Vigilância sanitária (Anvisa) publicou um alerta que reforça
a necessidade do recolhimento
dos lotes intoxicados de petiscos para cães da marca tecno
clean Industrial, que contêm
o ingrediente propilenoglicol
e também lotes desta substância. A medida tem caráter preventivo, para evitar que lotes
contaminados de propilenoglicol sejam usados na fabricação de alimentos para consumo humano.
o alerta reforça a resolução que determinou o recolhimento e proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e uso dos lotes
Ad5035c22 e Ad4055c21 do
ingrediente, analisados pre-

liminarmente pelo ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (mapa).
neles, foi detectada a contaminação de petisco para
cães por etilenoglicol, “substância extremamente tóxica,
se ingerida”, conforme informado pela Anvisa.
“Ao identificar, durante a
investigação dos fatos, a possibilidade de distribuição do
ingrediente contaminado
para fábricas de alimentos
para uso humano, o mapa
compartilhou as informações
para que a Anvisa pudesse
adotar ações relacionadas aos
produtos sujeitos a vigilância
sanitária”, manifestou, em
nota, a agência.
Posteriormente, o minis-

tério informou que os resultados preliminares das análises “detectaram monoetilenoglicol como contaminante
de propilenoglicol em outros
lotes de produtos para alimentação animal”.
segundo a Anvisa, o propilenoglicol é um aditivo alimentar autorizado para uso
em 21 categorias de alimentos para consumo humano,
com quatro funções: umectante, agente clareador, estabilizante e glaceante. “Para
três dessas categorias há restrição de uso do aditivo alimentar propilenoglicol. Para
todas as categorias de alimentos há limite de uso do
propilenoglicol, conforme legislação específica”, detalhou.
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Reclamações contra telemarketing
ultrapassam 25 registros em Goiás
Tânia Rego/ABr

O Procon-GO ficou
responsável pelas
denúncias e afirma
que os números já
correspondem a 91%
do total de 2021
Sabrina Vilela
Queixas envolvendo ligações de
telemarketing já ultrapassaram a
marca de 25 mil durante o período
de janeiro até a primeira semana
de setembro de 2022. A quantidade
de denúncias e reclamações representa 91% do total recebido em
2021, que contabilizou 27.254 durante o ano todo.
superintendente do Procon Goiás,
levy rafael cornélio explica que os
dados mostram que as empresas
têm sido agressivas, partido para
cima do consumidor e é função do
órgão coibir esse tipo de prática
abusiva por parte das empresas de
telemarketing ativo.
“os problemas são intermináveis, são ligações uma atrás da outra
em horários totalmente aleatórios,
como por exemplo, antes das 8h
da manhã e até mesmo após às
22h. são os mais diversos artifícios
que essas empresas de telemarketing ativo utilizam.”
o superintendente orienta a efetivação de reclamações junto ao Procon,
por
meio
do
site
proconweb.ssp.go.gov.br na opção
'não perturbe' para que possa cadastrar até três números de titularidade do consumidor, com o mesmo
cPF. Após isso as empresas terão o
prazo de até 30 dias para cessar
com as ligações. se mesmo assim
não interromperem as chamadas, a
empresa poderá ser autuada.
cornélio destaca que não adianta
fazer o bloqueio como se fosse a ligação de alguém, a melhor solução
é cadastrar o número pessoal. "não
compensa porque hoje em dia existem os robôs que geram números
aleatórios e é impossível que salve
todos. Já houve casos de gente ter
mais de 20 números salvos, mas
não adianta porque sempre terá um
novo número para te importunar
com relação a isso", explica.
essas empresas que não cumprirem com a medida podem ser autuadas e as multas variam de r$750
até r$11 milhões de acordo com o
faturamento e o potencial ofensivo
que elas representam ao consumidor. "A partir de agora o Procon elevará o tom e vai passar a autuar as
empresas que não estão cumprindo
as determinações da Agência nacional de telecomunicações (Anatel).
Por exemplo, foi determinado que
todas as empresas de telemarketing
ativo devem ter o 0303 no seu prefixo, assim o consumidor define se
quer atender ou não a ligação.

Ligações uma atrás da outra e em horários inconvenientes atrapalham e irritam os consumidores

Atrapalha quem
trabalha em casa

ednalva maria silva,47, trabalha
de casa como costureira e costuma
receber ligações de telemarketing o
dia inteiro por quase todos os dias
da semana. ela conta que isso a
deixa muito frustrada e é uma forma
de atrapalhar o seu serviço.
“Às vezes ligam e não falam nada
e a gente fica perguntando, esperando dizer quem é e desligam. Passam 10 minutos e liga novamente.
Atrapalha porque eu atendo achando que pode ser uma ligação importante, de alguém conhecido".
A costureira afirma ter recebido
várias ligações oferecendo referentes
a empréstimos de bancos em que
pedem para ela confirmar os dados.
segundo ela, eles ligam para confirmar se realmente a solicitação foi
feita ou não. "Já reclamei no banco,
mas eles falam que quando ligarem
é para ignorar. só que se ignorar
eles insistem e ligam novamente. eu
acho que os bancos têm que arranjar
um sistema de segurança maior para
que isso não aconteça. Para não ter
acesso aos nossos dados, números
de telefone, rG ou cPF. Quando eles
ligam já está tudo em mãos".
silva relata que na última semana
recebeu a ligação de um banco no
qual dizia que foi solicitado um pedido de empréstimo, mas ela nem
sequer foi ao banco, ou ligou. "A
mulher [telefonista] disse que foi
feito pelo aplicativo. então, eu falei
que não tenho experiência com celular e quando eu preciso de ajuda
meu filho resolve para mim". Para
ela, a situação é desgastante porque
sempre pede para não retornarem
a ligação, afirmam que irão colocar
a observação no sistema, mas voltam
a ligar no dia seguinte.

Reprodução

Superintendente orienta efetivação de reclamações por meio do site do Procon
Marcelo Casal ABr

Anatel autoriza bloqueio de
chamadas feitas por robôs
em junho de 2022 a Anatel expediu medida cautelar com duração
entre junho e setembro com o objetivo de evitar ligações de telemarketing abusivas. essas chamadas são
conhecidas como robocalls, ou seja,
realizadas por robôs. o disparo de
chamadas com duração de até três
segundos é considerado inadequado
pelos serviços de telecomunicações.
A medida permitia que o usuário da linha tivesse o prazo de até
15 dias para tomar providências
a fim de evitar sobrecarga na linha. Após o período estipulado,
as operadores deveriam bloquear
as chamadas dos usuários a fim
de gerar excesso de ligações.
durante a primeira semana de

junho a Anatel contabilizou a realização de 4,08 bilhões de chamadas
curtas de um total de 6,33 bilhões.
Já de 4 a 10 de setembro foram 2,31
bilhões de um total de 4,07 bilhões.
A redução no prazo de três meses
foi de 1,77 bilhão de chamadas curtas
por semana. esse número representa
cerca de 43,38% do tráfego de chamadas desde o início da medida.
no que se refere às chamadas
curtas, houve redução de 64% na
primeira semana de junho e 56%
entre 4 e 10 de setembro. os dados
indicam que o período de três meses, reduziu um mês de tráfego referente a chamadas curtas das redes de telecomunicações. (Especial
para O Hoje)

O disparo de chamadas com duração de até três segundos é considerado inadequado
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Líderes globais reagem a anúncio
de Putin de mover mais tropas
Presidente russo
lançou uma
mobilização parcial
de cerca de 300 mil
cidadãos;
autoridades veem
medida como um
“erro” e uma
declaração de
“fraqueza”
nesta quarta-feira (21), o
presidente da rússia, Vladimir
Putin, anunciou uma mobilização parcial de seus cidadãos
para a guerra na Ucrânia. segundo o ministro da defesa
da rússia, sergei shoigu, o
decreto prevê a convocação
de 300 mil cidadãos, entre
aqueles que estão na reserva
e, sobretudo, os que serviram
nas Forças Armadas.
durante o discurso, Vladimir Putin ainda fez uma
ameaça velada de usar armas
nucleares, o que fez com que
líderes globais e outras autoridades reagissem firmemente ao anúncio.

Ucrânia

o assessor presidencial
ucraniano, mykhailo Podolyak, descreveu a medida
como “impopular” e afirmou
que a mobilização “previsível”
ressalta que a guerra não está
indo de acordo com o plano
de moscou. “Apelo absolutamente previsível, que mais
parece uma tentativa de justificar seu próprio fracasso”,

Durante o discurso,
Vladimir Putin ainda
fez uma ameaça
velada de usar
armas nucleares

disse Podalyak em mensagem
de texto.
“A guerra claramente não
está indo conforme o cenário
esperado pela rússia e, portanto, exigiu que Putin tomasse decisões extremamente impopulares para mobilizar e restringir severamente
os direitos das pessoas.”
o presidente ucraniano,

Volodymyr Zelensky, se pronunciou sobre a mobilização
parcial anunciada por Putin
em entrevista ao meio de comunicação alemão “BIld”.
“ele quer afogar a Ucrânia
em sangue, mas também no
sangue de seus próprios soldados”, iniciou.
“nós já sabemos que eles
mobilizaram cadetes — caras
que não podiam lutar. esses
cadetes caíram. eles não conseguiram nem terminar o treinamento. todas essas pessoas
não podem lutar. eles vieram
até nós e estão morrendo”,
apontou Zelensky. “ele vê que
suas unidades estão apenas
fugindo. ele precisa que um
exército de milhões venha
até nós, porque vê que grande

parte daqueles que vêm até
nós simplesmente fogem.”
o líder ucraniano ainda
comentou a ameaça de uso
de armas nucleares. “não
acredito que ele vá usá-las.
não acredito que o mundo
permita que ele use essas armas”, afirmou, mas acrescentou que não é possível saber
o que se passa na cabeça de
Putin, então “há riscos”.
o ministro das relações
exteriores da Ucrânia, dmytro
Kuleba, também repercutiu o
anúncio, afirmando que Putin
mostrou “total desrespeito” à
china, Índia, méxico, turquia,
outras nações asiáticas, africanas, do oriente médio e da
América latina que pediram
diplomacia e o fim da guerra

da rússia contra a Ucrânia.
“ele quer jogar mais homens
nas chamas da guerra que ele
não tem chance de ganhar”.

Oposição russa

Alexei navalny, opositor
de Vladimir Putin, descreveu
o conflito como uma “guerra
criminosa fracassada” e convocou uma mobilização contra a medida anunciada pelo
presidente do russo.
“está claro que a guerra
criminosa está piorando, se
aprofundando, e Putin está
tentando envolver o maior
número possível de pessoas
nisso”, disse em uma mensagem de vídeo da prisão
gravada e publicada por
seus advogados.

TÓQUIO

Japonês se incendeia em aparente protesto

Polícia do Japão em local onde homem se incendiou em Tóquio

Um homem se incendiou
perto do gabinete do primeiro-ministro japonês, nesta
quarta-feira (21), em um aparente protesto contra a decisão do governo de realizar
um funeral de estado para o
ex-primeiro-ministro shinzo
Abe, que foi assassinado neste
ano, informou a mídia local.
o homem foi levado ao hospital com queimaduras em
todo o corpo, e um policial
que tentou apagar as chamas
também ficou ferido.
o homem, na casa dos 70
anos, estava inconsciente
quando foi encontrado pela
primeira vez, mas depois dis-

se à polícia que havia deliberadamente se encharcado de
combustível, disse a mídia.
Uma carta sobre o funeral
de estado de Abe e as palavras
“eu me oponho fortemente”
foram encontradas nas proximidades do incidente. A polícia
se recusou a confirmar o incidente, que ocorreu no que seria
o aniversário de 68 anos de
Abe. “ouvi dizer que a polícia
encontrou um homem que sofreu queimaduras perto de gabinete do governo e estou ciente de que a polícia está investigando”, disse o secretário-chefe
do gabinete, hirokazu matsuno,
em entrevista coletiva.

Abe, o primeiro-ministro
mais longevo do Japão que
renunciou em 2020 alegando
problemas de saúde, foi morto a tiros em um comício de
campanha em 8 de julho. seu
funeral de estado está marcado para 27 de setembro,
com cerca de 6 mil pessoas.
A oposição ao evento vem
crescendo devido a revelações
após o assassinato de Abe de
ligações entre o Partido liberal democrata (ldP), do
qual ele era um membro poderoso, e a controversa Igreja
da Unificação. o suspeito da
morte de Abe disse que a igreja levou sua mãe à falência.

TEERÃ

Protestos se intensiﬁcam no Irã e mortes sobem
Uma jovem iraniana foi
retirada das ruas de teerã
pela notória polícia da moralidade do país e levada a
um “centro de reeducação”
para aulas de modéstia na
semana passada. três dias
depois, ela estava morta.
o governo rejeitou veementemente a responsabilidade pela morte de mahsa
Amini, de 22 anos, mas a notícia, no entanto, galvanizou
milhares de mulheres iranianas que há décadas enfrentam a ira dos executores da
moralidade da república Islâmica em primeira mão.
A história de Amini trouxe

o aparato de disciplina do Irã
de volta aos holofotes, levantando a questão da responsabilidade e impunidade desfrutada pela elite clerical do país.
“seria difícil encontrar
uma mulher iraniana comum
ou uma família média que
não tenha uma história de
interação [com a polícia da
moralidade e os centros de
reeducação]”, disse tara sepehri Far, pesquisadora sênior na divisão oriente médio
e norte da África da human
rights Watch. “É assim que
eles estão presentes.”
A polícia da moralidade é
uma força de aplicação da lei

com acesso ao poder, armas e
centros de detenção, disse ela.
eles também têm controle sobre os “centros de reeducação”
recentemente introduzidos.
os centros funcionam
como centros de detenção,
onde mulheres – e às vezes
homens – são detidas por não
cumprirem as regras do estado sobre modéstia. dentro
das instalações, os detidos recebem aulas sobre o Islã e a
importância do hijab (ou lenço
de cabeça), e depois são forçados a assinar um compromisso de cumprir os regulamentos de vestuário do estado
antes de serem libertados.

Manifestantes se reúnem em torno de uma barricada em chamas
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Adivinha, doutor, quem
tá de volta na praça?
Aos fãs do Planet hemp, sim, a ex-quadrilha da fumaça acaba de lançar uma música inédita
Lanna Oliveira
Imergir na música nacional é entender processos sociais, políticos e
culturais do País. Protagonistas dessa
construção, a banda Planet hemp,
por meio dos seus discos, representa
gerações que acreditam na contracultura. Apresentando sua filosofia
para quem não viveu os anos 1990,
após 22 anos de hiato, eles acabam
de lançar uma música inédita. o single
‘distopia’ já está disponível em todas
as plataformas de áudio e vídeo e
conta ainda com a presença ilustre
do rapper criolo, que compartilha da
mesma paixão da banda, a música.
‘distopia’ abre caminho para primeiro álbum de inéditas do Planet
hemp em 22 anos. conhecidos pelas
letras críticas e políticas, o grupo investe no que sabem fazer nesta primeira música. A letra mostra um retrato do Brasil atual e distópico ao
mesmo tempo, enquanto faz uma convocação ao poder popular de reação
e mobilização. “o olhar dos que não
enxergam, eles querem te julgar /deixa
con- /deixa con- /deixa condenar /
Isso é pra libertar, semente germinar
/ espírito no comando, liberdade para
as mentes já”, diz um trecho.
Percebe-se que a música que inicia
o álbum resume a essência que a
banda sempre propôs aos fãs, ‘distopia’ sintetiza o disco de inéditas que
os fãs aguardam ansiosos. o tom crítico característico é um dos pontos
altos dos trabalhos do Planet hemp,
e ainda mais simbólico agora, ao levantar debates necessários e urgentes
no momento presente. A proposta
combativa e questionadora da produção se torna impossível de descolar
do cenário sócio-político atual, principalmente se considerarmos o timing
próximo às eleições.
Quando perguntados se a track
tem cunho político, o grupo expõe
sua visão: “o Planet hemp sempre
foi um movimento de contestação.
As nossas letras, que um dia já nos
levaram pra prisão, são o reflexo do
que a gente pensa sobre esse sistema,

‘Distopia’ abre caminho para primeiro álbum de inéditas do Planet Hemp após hiato de 22 anos

sobre o ideal coletivo e a nossa forma
de expressar através da música o
nosso manifesto. Vai muito além de
um discurso político, é um discurso
musical muito mais profundo sobre
liberdade de pensamento”. e não só
na música, o clipe também traz o
mood provocativo e rock nad roll.
nuances estas, presentes em parte
na sonoridade, que se alia à influências
do hip-hop, mas 100% na atitude subversiva. com direção assinada por marcelo d2 e produzido pela sua produtora
Pupila dilatada, o videoclipe traz o
quinteto formado atualmente por marcelo d2, Bnegão, Formigão, Pedro Garcia e nobru ao lado de criolo, em takes
que alternam cenários urbanos de protestos e batidas policiais, com outros
em meio à natureza. “Gravado em quatro dias pelo rio de Janeiro e dividido
em doze cenas, o clipe é um grande
trailer do que vem por aí no audiovisual

de todo o disco”, declara marcelo d2.
o surrealismo também está presente ao trazer um Bnegão grande
demais para a pequena sala de jantar
da família tradicional brasileira, que
para bom entendedor, meia palavra
basta. os fãs mais atentos vão captar
ainda dicas sobre o título do próximo
álbum do grupo, que tem previsão de
lançamento para o final de outubro.
“senhoras e senhores, sejam todos
muito bem-vindos ao começo do fim
do mundo”, disseram.

São trinta
anos de história

“Adivinha doutor quem tá de volta
na praça? Planet hemp! ex-quadrilha
da fumaça”, já diziam eles no ano
2000. e sim, eles estão de volta, mas
a trajetória da banda Planet hemp
começou muito antes da geração
alpha. marcada por tragédias, polê-

micas e um sucesso repentino, o grupo tomou conta dos palcos em pouco
tempo, com letras em defesa da legalização da maconha e críticas ao
sistema. com isso, a banda se tornou
referência da música underground
brasileira e, literalmente, subiu à
cabeça dos jovens.
A banda Planet hemp nasceu de
um encontro entre d2 e o falecido
skunk em 1992. enquanto o primeiro
se frustrava por não ter se tornado
um skatista profissional e com um
filho pequeno para criar, o segundo
encarava uma realidade ainda mais
difícil: a luta contra a Aids. Ambos
queriam que o projeto rolasse o mais
rápido possível, como uma válvula
de escape para esses problemas, e
não deu outra. mesmo com pouca
estrutura e conhecimento do mercado musical, os caras mergulharam
de cabeça na ideia.
d2 era porteiro de boate, e skunk
já viajava em algumas produções
próprias de samples que fazia em
casa, mas a doença não demorou
muito para dominá-lo e, em 1994,
veio a triste notícia do falecimento.
depois deste episódio, Bnegão entra
finalmente para a banda, que passa
a ganhar outros integrantes com o
tempo, como o Black Alien e o dJ
nuts. Por carregar a fama de maconheiros, eles sofreram uma perseguição constante, e diversos shows
foram cancelados em diferentes cidades e períodos, chegando até a
prisão temporária dos integrantes.
de 2001 até 2012, a banda ficou
praticamente parada e com três álbuns
lançados. muito disso se deu pela própria perseguição de juízes e por projetos particulares dos integrantes.
Volta e meia a banda fazia alguns
shows pelo País, mas este ano d2 e
Bnegão anunciaram o retorno definitivo e com álbum de inéditas. Além
dos integrantes marcelo d2, Bnegão,
Pedrinho e Formigão, o grupo agora
tem um novo guitarrista, o nobru Pederneiras. Black Alien, parte importante dessa história, fará parte deste
novo projeto. (Especial para O Hoje)
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Prisão emocional
Psicólogo Marcos Lacerda aponta em lançamento que o
autoconhecimento é fundamental para estimular a
liberdade individual dentro das relações
Compositor e instrumentista Vicente Barreto lança novo projeto

O frescor
da música
Compositor e instrumentista
Vicente Barreto lança novo disco,
‘Paleolírico’, com participação de
Zeca Baleiro e outros artistas
Elysia Cardoso
lançado pelo selo sesc,
o décimo segundo disco do
compositor, cantor e violonista baiano Vicente Barreto, ‘Paleolírico’, chega às
lojas sesc em cd e também
estará disponível nas plataformas de áudio e sesc
digital a partir de 23 de setembro. Vicente tem uma
longa trajetória como compositor e um vasto repertório de parcerias com artistas
da música popular brasileira, como Vinicius de moraes, tom Zé, Alceu Valença,
Paulo césar Pinheiro. esse
último, parceiro frequente,
compartilha com Vicente a
autoria da faixa ‘roda de
capoeira’, escolhida como
single para anunciar o lançamento do álbum.
o repertório acompanha
uma investigação arqueológica das memórias musicais mais antigas do compositor nascido em salgadália, distrito de conceição
do coité, no interior da Bahia, mas criado na cidade
de serrinha. o disco tem
onze canções, 10 inéditas,
e inclui uma homenagem
a niède Guidon, arqueóloga
franco-brasileira conhecida
mundialmente por sua luta
pela preservação do Parque
nacional da serra da capivara, no Piauí. há também
no álbum uma composição
com um poema de miró da
muribeca, escritor e poeta
pernambucano falecido no
último mês de julho.
“nesse caminho de retorno às paisagens da infância, me deparei com a
ideia de um instrumento
que existe no nordeste,
chamado sanfona de oito
baixos, ou sanfona Pé de
Bode. essa sonoridade, que
eu ouvia desde criança, é
parte de uma atmosfera
presente nas minhas lembranças mais antigas, relacionadas à música e aos
cantadores, e foi a partir
dela que eu comecei a com-

por esse disco. A sanfona
Pé de Bode foi o mote e o
esqueleto desse novo álbum. e eu trago a dinâmica
dessa sanfona para o meu
violão”, explica Vicente.
curiosamente, na empreitada de busca pelas origens sonoras, Vicente aponta para o futuro ao aliar-se
a uma nova geração de parceiros, como seu filho rafa
Barreto, maria Beraldo, caê
rolfsen, Alessandra leão,
rodrigo caçapa, ricardo
herz, Zeca Baleiro, entre
outros, e o multiartista
manu maltez, também responsável pela direção artística do cd e projeto gráfico.
Para maltez, “É um disco sobre o tempo. de um
Vicente aos setenta anos
escavando as memórias do
menino de sete, para a
pura invenção no agora”.
e complementa: “o título
do álbum, uma palavra que
inventei para batizar/conceitualizar o disco, remete
ao período de maior duração na história, ou pré-história, da espécie humana.
Época em que éramos apenas caçadores e coletores,
nômades, soltos por aí."
A respeito do álbum, danilo santos de miranda, diretor do sesc são Paulo, pontua: “As composições navegam pela memória pessoal
do compositor, que é também uma memória sonora
coletiva do interior do nordeste brasileiro. da menção
ao violão que emula o som
da sanfoninha Pé de Bode à
alusão à flor que nasce do
cimento na cidade de são
Paulo, temos um inventário
artístico de Vicente Barreto,
em som e palavras. o sesc
apoia a valorização de nossas tradições sonoras, bem
como a difusão dos novos
expoentes da música nacional. ‘Paleolírico’, de Vicente
Barreto, alia essas duas pontas o tradicional e o experimental numa produção cuidadosa, coerente e inventiva”. (Especial para O Hoje)

como é possível
viver um relacionamento amoroso e ser
livre? ou a independência na relação
com quem se ama
sempre implicará em
egoísmo? A solidão é
o único caminho
para a liberdade? Inspirado por estes e outros questionamentos
que recebe frequentemente por e-mail e
em comentários nas
redes sociais, o psicólogo e autor marcos lacerda escreveu
a obra ‘Amar e ser livre é possível: como
viver o amor sem deixar de ser você mesmo’, publicada pela
latitude. ciente de que não
existem fórmulas prontas
para reprogramar os sentimentos, o lançamento abrange uma série de reflexões e
exercícios práticos para fortalecer e direcionar o leitor
para mudanças interiores.
criador de um dos maiores canais do Youtube, nós
da Questão, com mais de 1,5
milhões de inscritos, lacerda
reúne na produção os mais
de 20 anos de experiência
na Psicologia. o autor dedica
partes do livro para explicar
como o ciúme, a ansiedade,

de viver uma relação
a dois sem perder a essência ou desrespeitar
o próprio mundo emocional. "Quando não
mergulhamos em nós
mesmos, quando não
sabemos do nosso autocuidado, da nossa
forma de perceber a
realidade, tendemos a
responsabilizar as pessoas pelo poder que
permitimos que elas
tenham sobre nossa
existência. não existe
liberdade individual
sem autoconhecimento”, define o psicólogo.

Sobre o autor

a inveja, o medo da perda,
a dependência afetiva, a obsessão pelo controle do comportamento do outro e a insegurança afeta não apenas
a liberdade individual,
como também a confiança
nos relacionamentos.
em’ Amar e ser livre é
possível’, marcos lacerda
alerta o público que, para
alcançar a liberdade dentro
de qualquer relacionamento,
é necessário, em primeiro
lugar, se autoconhecer. ele
guia o leitor para encontrar
o “seu verdadeiro eu”, a fim

marcos lacerda é
psicólogo e influenciador digital. nascido em João
Pessoa, Paraíba, é mestre
em Psicologia social. Atende
em sua clínica particular
desde 1993. dono do canal
nós da Questão, no Youtube,
desde 2016, com mais de
1,5m inscritos, marcos quer
democratizar a psicologia
pela internet, levando as
pessoas a refletirem sobre
suas próprias emoções e repensarem seus relacionamentos afetivos. Um verdadeiro despertar para a busca
da qualidade de vida. (Especial para O Hoje)

Marcos Lacerda
leva as pessoas a
refletirem sobre
suas próprias
emoções e
repensarem seus
relacionamentos
afetivos

RESUMO de noVelaS
t
Chamas da Vida
roberto diz que a roupa
era uma fantasia que ele usava com andressa. Beatriz mostra para Manu, Marreta, diego
e leo uma roupa igual ao do
incendiário. ela diz que é a
roupa que eles vão usar no
dia do assalto. Beatriz diz que
trouxe as plantas da casa de
Tadeu para eles fazerem o
planejamento do assalto. Pedro e carolina se espantam
quando cazé conta que encontraram no armário de Junior uma roupa igual a do incendiário. Pedro diz que os
principais suspeitos são Júnior,
Beatriz e roberto.

Mar do Sertão
candoca discute com José.
Tomás se compadece da frustração de rosinha. Maruan explica a Tomás como ajudará
rosinha a estudar. Timbó repreende a aproximação entre
Tomás e rosinha. deodora
aprova a organização de lorena para a festa. Tertulinho
compra o anel de latifa de
Vespertino. Mirinho se interessa por laura, e cira debocha do amigo. candoca se surpreende com a festa-surpresa
de suas bodas de casamento
com Tertulinho. nivalda percebe que candoca não gostou
da surpresa de Tertulinho.

Cara e Coragem
caio se vangloria por conquistar Martha. Márcia repreende Ísis por ter colocado
o teste em sua bolsa e a consola. andréa comenta com
Pat que o broche que clarice
usava nas reuniões do grupo
nunca foi encontrado. lou termina o namoro com rico, que
fica arrasado e sem entender
a situação. rebeca aceita o
convite de Pat e andréa para
frequentar as reuniões com
o grupo de mulheres. rico e
Márcia explicam para olívia o
mal-entendido sobre a gravidez. dona lia decide revelar
para anita um segredo.

Poliana Moça
João deixa uma caixa com
materiais escolares na porta
da casa de Poliana e liga avisando que deixou uma surpresa junto. otto fala com
ruth para iniciar a “escola dos
Sonhos”, uma plataforma para
auxiliar nas aulas online. Poliana abre a caixa e nota um
chocolate que João deixou.
eugênia fala para claudia que
conseguiu revelar a verdade
para os filhos e alerta a cunhada para evitar abraços. os
vilões vão até a luc4Tech assinar contrato e Waldisney e
Violeta querem saber quanto
seria o lucro.

Pantanal
Solano rende Juma e pergunta pelo Velho do rio,
ameaçando a moça. Juma fica
possessa quando Solano confirma que atirou no Velho do
rio. irma pressente que Juma
precisa de ajuda. Solano se
depara com uma onça, que o
cerca dentro da tapera. Muda
se assusta ao ver Juma arrastando o corpo de Solano. o
Velho do rio está sem forças
por causa do tiro que levou
de Solano. José leôncio vai
com alcides avisar a Tenório
da morte de Solano. Muda
pede para Juma matar Tenório.
Marcelo desconfia de Tenório.
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Quinta do Motoclube
nesta quinta-feira (22) o
Porks Setor oeste, vai promover um evento inédito
para os apaixonados por motocicletas: a ‘Quinta do Motoclube’, com descontos exclusivos para participantes
de qualquer motoclube do
país. na parte de bebidas, a
casa vai comercializar chope
Pilsen (300ml) por apenas
r＄ 5 e chope iPa (300ml) a
r＄ 10. no cardápio, sanduíches, porções e petiscos à
base de porco com 25% de
desconto, entre eles o Porks

Overfuzz abre a semana de shows do Lowbrow nesta quinta (22)
Bacon Burger. Para participar
da promoção é bem fácil.
Basta fazer o pedido no caixa,
apresentar a camiseta ou colete do seu motoclube. Quando: quinta-feira (22). onde:
alameda das rosas, n° 1.461,
Setor oeste - Goiânia. horário: a partir das 17h.
Noite de recital
hoje (22), a partir das
19h30, a orquestra Sinfônica
de Goiânia realiza mais um
concerto da sua 'Série Música
de câmara', com um recital
de canto e Piano na sua Sala
de ensaios no Parthenon center. o recital, intitulado 'MomentUM continuUM', contará
com a participação dos cantores Patrícia Mello (soprano)
e alexandre Vaz (tenor) e do
pianista Fábio leite. o recital

será realizado na sala de ensaios no Parthenon center,
às 19h30. Quando: quintafeira (22). onde: rua 04, nº
515, 9º andar, sala 904, centro
- Goiânia. horário: 19h30.
Goiás Fashion Week
a 15ª edição do Goiás
Fashion Week realizada em
Goiânia segue até 24 de setembro no centro cultural
oscar niemeyer. Serão quatro dias de desfile e show
de encerramento no último
dia de programação. os ingressos para o show custam
r$ 60 (meia entrada), mais
1kg de alimento não perecível. eles podem ser comprados pelo Sympla. na programação, marcas locais e
nacionais, celebridades e
nomes importantes da

moda brasileira estão confirmados. Quando: até 24
de setembro. onde: av. dep.
Jamel cecílio, Km 01 - Goiânia. horário: Programação
a partir das 17h. ingressos:
(www.sympla.com.br/).
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.

‘Aquilo que eu nunca perdi’ e ‘Encontros’

são as novidades do Cine Cultura
o documentário ‘Aquilo
que eu nunca perdi’ e o filme
‘encontros’ estreiam no cine
cultura a partir desta quinta-feira (22). A programação
do espaço ainda conta com
as obras ‘men - faces do medo’,
‘maria - ninguém sabe quem
sou eu’ e o aclamado pela crítica nacional ‘marte Um’.
o longa brasileiro ‘Aquilo que eu nunca perdi’ documenta a história da compositora e intérprete Alzira
e. A obra narra a construção da sua sólida carreira
na música até o seus dias
atuais como líder de uma
banda de rock.
Já o filme sul-coreano ‘en-

‘Aquilo que eu nunca perdi’ documenta a história de Alzira E
contros’ é mais um grande
exemplo de simplicidade e
sensibilidade do premiado
cineasta hong sang-soo. A
narrativa coloca em foco en-

contros, desencontros e percalços sentimentais de um
jovem que vai da coreia do
sul a Berlim para visitar o
pai, a mãe e a namorada.

na terça-feira (27), o cinema ainda vai contar com
uma sessão especial do polêmico filme de horror de
Alex Garland, ‘men - faces
do medo’. o longa foi exibido no Festival de cannes de
2022 e dividiu a crítica ao
abordar de maneira perturbadora "o terror das mulheres e a crise da masculinidade" numa obra nada leve.
o cine cultura está localizado no centro cultural
marietta telles machado, na
Praça cívica, os ingressos
podem ser adquiridos antes
da sessão, na bilheteria do
local, pelo valor de r$ 10
(inteira) e r$ 5 (meia).

CELEBRIDADES
Pai de Viih Tube explica por
que foi último da família a
ser informado pela filha
que ela espera bebê
Pai de Viih Tube, Fabiano
Moraes contou como tomou
conhecimento da gravidez
da filha. Segundo o empresário, ele foi o último da família a ser informado pela
ex-BBB que ela espera um
bebê do namorado, eliezer,
com quem a influenciadora
oficializou o relacionamento
em agosto deste ano. o
anúncio causou repercussão
no mundo dos famosos. "eu,
para variar, sou o último a
saber de tudo, né? ela me
chama de boca de sacola (risos). Por isso, eu teria que
ser o último", explicou ao
jornal ‘extra’. Fabiano relatou
a reação ao saber da notícia.
"Fiquei sabendo no último
sábado. a Vitória me chamou
no Whatsapp e falou que tinha que me dar o presente
de dia dos Pais que estava
atrasado, pois não havia me
dado. eu disse que não precisava, e ela me convidou
para jantar na casa dela", detalhou. "eu não sabia se a
beijava, se beijava a barriga.
eu só queria abraçar e beijar.
Foi uma emoção única. Fizemos um brinde e foi uma
festa na família", revelou. (Patrícia dias, Purepeople)

Manoel Soares se pronuncia pela
primeira vez e esclarece rumores de
rivalidade com Patricia Poeta
manoel soares
falou sobre suposta desavença com
Patricia Poeta nos
bastidores do ‘encontro’. em entrevista à revista ‘Poder’, o apresentador se esquivou
se há ou não desentendimentos
entre eles. "o Brasil tem tantas urgências a
serem tratadas que seria
falta de responsabilidade
jornalística se nós perdêssemos tempo dando
atenção para pseudorrusgas que existam", declarou. manoel afirmou que
não dividiria o mesmo
Gkay se supera e aumenta
coleção de looks diferentões com bolsa de vidro
Gkay já é conhecida por
sempre inovar em seus looks
com novos conceitos e inspirações. nas redes sociais, a
influenciadora viraliza ao mostrar a reação dos amigos ao
verem mais um item diferentão para a sua coleção. desta
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t
Rafaella Pessoa

Projeto 'Cria!'
nesta quinta-feira (22), o
lowbrow realiza mais uma
edição do projeto cria! que
tem como intuito valorizar
os grupos independentes locais e seus grooves autorais.
o projeto é realizado uma
vez a cada mês e a atração
de setembro é o trio overfuzz, que se apresenta a partir
das 21h30. o lowbrow lab
arte & Boteco abre às 19h,
com visitação gratuita para
a exposição oxigênio, assinada pelo multiartista zzzaGo. Quando: quinta-feira (22).
onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, nº 1684, Setor Sul Goiânia. horário: 21h30.

n

programa com Patricia se
os dois não tivessem uma
sintonia. "obviamente,
tanto eu como a Patrícia
temos visões de mundo
que se conectam, senão
não estaríamos trabalhando no mesmo programa", pontuou. (Patrícia
dias, Purepeople)
vez, a dona da ‘Farofa’ chocou
os seguidores ao mostrar sua
mais nova aquisição. nos Stories, do instagram, Gkay mostrou que comprou uma bolsa
de vidro, chamada Swipe Bag,
da grife francesa coperni. o
acessório custa nada menos
que r$ 13 mil. "Finalmente
chegou a minha bolsa de vidro da coperni. cabe o que

dentro? nada! Só a minha
dignidade, minha paciência.
Tenho medo até de tocar. ela
é de vidro real", disse Gkay
ao abrir a caixa da bolsa. (nathalia duarte, Purepeople)
Larissa Manoela dá relato
emocionante ao descobrir
doença no útero
larissa Manoela mantém
uma relação bem aberta com
os fãs em suas redes sociais.
dentre desabafos, frases enigmáticas e fotos com a mudança radical de visual, a atriz
falou, nesta terça-feira (20),
sobre um diagnóstico recente
que recebeu de seu médico.
no Twitter, larissa Manoela
revelou que descobriu que,
além de endometriose, ela
também tem ovário policístico. na publicação, a atriz, que
já planeja o futuro da relação
com andré luiz Frambach,
confessou que sentiu medo
ao descobrir a doença. "ontem através de um ultrassom
detalhado eu descobri que
além de endometriose eu tenho também ovário policístico. não é fácil ser mulher. o
diagnóstico positivo assusta
e confesso dar uma desestabilizada. Mas tô certa de que
vou encontrar o melhor tratamento pra ambas as doenças!", escreveu. (nathalia
duarte, Purepeople)

1

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

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Tome cuidado com paranoias,
medo ou inseguranças. Busque
harmonia e concórdia, senão
pode ser um dia de discussões.
Seu dia pode estar cheio e sua
cabeça pode não acompanhar
esse ritmo. o dia pode trazer produtividade, caso você tenha foco.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia é agitado, mas pode
ser muito produtivo ou criativo
se você conseguir se manter calmo. acredite na leveza e na alegria, pois elas estarão ao seu
lado hoje. evite discussões e mantenha a sua paz interior. Quanto
mais perseverante você for, melhores coisas acontecerão.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Tenha coragem também de
tomar algumas atitudes e, se
precisar, se imponha, não permitindo que pessoas folgadas
te assombrem. Pessoas mais velhas podem ter destaque no seu
dia. o momento pede concentração de forças, além de foco
para conquistar o que deseja.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Seu impulso criativo pode ser
grande hoje, então aproveite
para ter iniciativa. acreditar nas
suas ideias é essencial. dia de
colocar a mão na massa e realizar. Você pode receber muita
ajuda. Pode ser um dia positivo
se você conseguir aceitar o fluxo
das coisas, sem tanto controle.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje o seu dia traz força de
liderança, mas é preciso deixar
o caos seguir seu curso. Será
impossível controlar ou organizar
o que quer que seja. Quanto
mais tiver disciplina e autocontrole, mais avançará, tendo um
dia de expansão e produtividade.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Pode ser um dia de reconhecimento e conquistas pessoais ou
profissionais. Trocas e relações
estão potencializadas. Saiba se
abrir para as pessoas que chegam.
existem novos cursos chegando.
Valerá a pena continuar investindo
em si e no seu crescimento.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
dia de trabalhar a justiça interna, e isso pode ser desafiador:
não julgar e não ficar estressado.
Foco no que é essencial, pois assim
você não terá tempo para bobagens. Você pode aproveitar o dia
ficando mais em silêncio e mantendo uma postura meditativa.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje o dia pode trazer descanso e paz. Saiba relaxar e aprender a fazer pausas necessárias,
especialmente visando o seu bemestar físico. as relações de amizade
estão potencializadas, assim como
as de amor. Você pode aproveitar
o seu dia para refazer metas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje o dia pode trazer satisfação por conseguir chegar a um
acordo. o dia também favorece
a exploração de novos rumos e
horizontes. Viagens ou cursos
podem se iniciar. Você pode receber uma boa notícia. Mantenha
o equilíbrio e o dia correrá bem.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
dia de tomar decisões e não
deixar para depois. cuidado com
a preguiça mental, pois hoje o
dia pode trazer clareza e boa intuição. o descanso pode ser bemvindo, então vale a pena se manter
satisfeito e não reclamar tanto.
Sua fé precisa ser restaurada.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
dia de descobrir coisas novas,
de se reinventar. Tome cuidado
com ilusões. Saiba fazer as coisas
de maneira prática, em vez de
ficar apenas sonhando acordado.
Permita-se prazer e bem-estar.
relaxar também é preciso. Mesmo que as responsabilidades te
chamem, vá devagar.
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Essência

O gênio do pós-impressionismo
Ignacio Aronovich

Já estão à venda
os ingressos para
a maior exposição
imersiva mundial,
‘Van Gogh Live
8K’, com projeções
em inédita alta
resolução

Voz da atriz Fernanda
Montenegro

Elysia Cardoso
Van Gogh só vendeu um
quadro em vida e, mais de
130 anos depois de encerrar a
própria vida, virou febre mundial, tornando-se um impressionante ‘case’ de sucesso. desde que a sensível obra do mestre do impressionismo holandês foi apresentada de forma
imersiva, ocorreu um fenômeno global que dividiu águas
na maneira como a arte é consumida pelo público de massa
e, no Brasil, não foi diferente.
Após a chegada da exposição imersiva ‘Beyond Van
Gogh’ em são Paulo, enorme
sucesso que arrastou mais de
380 mil visitantes em apenas
três meses, viu-se um efeito
replicador que provocou uma
série de versões genéricas
menores e de qualidade duvidosa em busca de surfar
na onda da grandiosa instalação que já viajou pelos quatro cantos do mundo.
o sucesso foi tamanho que
os mesmos produtores de
‘Beyond Van Gogh’ em são
Paulo resolveram criar uma
instalação ainda maior e com

mento técnico e artístico que
possibilitou a criação dessa
experiência única no mundo.
o público de Goiânia vai poder conferir o resultado dessa
mostra imersiva sem precedentes, antes dela viajar para
outras capitais do Brasil e do
mundo”, atesta rafael reisman, da Blast entertainment,
empresa da dc set Group.

tecnologia de última geração
jamais vista em exposições do
gênero no Brasil ou no mundo.
Assim foi concebida a ‘VAn
GoGh lIVe 8K’, que estreou
mundialmente no Barra shopping no rio de Janeiro em julho e chega a Goiânia com patrocínio do Flamboyant shopping, que abriga a exposição
a partir 18 de novembro.
responsável pela montagem da exposição Beyond Van
Gogh, rafael reisman, da Blast
entertainment, empresa da
dcset Group, resolveu ir além
e reuniu toda a experiência
adquirida em quase três anos
de pesquisas para criar a maior
e mais moderna mostra imersiva já realizada sobre a obra
do mestre holandês, com mais
de 250 obras do pintor projetadas com uma inédita reso-

Mega espaço de 2,8
mil metros
quadrados será
montado no
estacionamento do
Flamboyant
Shopping Center
em Goiânia

lução 8K em um mega espaço
de 2.800 metros quadrados que
será montado especialmente
no estacionamento do Flamboyant shopping em Goiânia.
com textos ilustrativos re-

tirados de suas cartas originais e embalada por uma trilha sonora também especialmente concebida, com músicas de debussy, ravel, Bach,
o'halloran, Pink Floyd, 3 na
bossa, entre outros, a ‘VAn
GoGh lIVe 8K’ terá 1500 metros quadrados de área de
projeção, usando 40 projetores para criar, com 480 mil
lumens (480K), mais de 45
minutos inéditos de projeções
com resolução 8K, jamais vista em mostras do gênero.
“É um privilégio do Brasil
poder apresentar essa nova
versão mundial de uma exposição imersiva de Van Gogh,
com tecnologia de ponta e resolução 8K inédita no mundo.
nossa experiência com a realização da Beyond Van Gogh
nos proporcionou o conheci-

A exposição apresenta vários textos ilustrativos retirados das cartas originais de Van
Gogh trocadas com seu irmão
theo Van Gogh. Fernanda
montenegro foi a voz escolhida
para ler trechos das cartas entre os irmãos, que foram guardadas e publicadas pela cunhada de Van Gogh, Joanna
Van Gogh-Bonger, a grande
responsável pelo sucesso póstumo do mestre holandês.
Fernanda se emocionou ao
gravar os trechos das cartas e
o resultado dessa luxuosa participação, em áudio, torna ainda mais especial a experiência
da exposição. “Van Gogh foi o
maior de todos. Uma vez peguei um trem de Paris a Amsterdam depois de ver uma obra
sua. Quis ir até a holanda para
conhecer mais e, quando vi o
conjunto de sua arte, me emocionei enormemente. Van Gogh
será contemporâneo daqui a
500 anos e, com a sua dimensão, não haverá ninguém”,
atesta Fernanda montenegro.
os ingressos para essa experiência imersiva já estão à
venda pelo site www.vangoghlive.com.br. (Especial
para O Hoje)

CINEMA
t
ESTREIAS

nemark Flamboyant: 13h, 17h,
19h30. cinemark Passeio das
Águas: 15h30. cineflix aparecida: 14h45.

Jurassic World - Domínio (Jurassic World: dominion, 2022,
eUa). duração: 2h26min. direção: colin Trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce dallas howard, laura dern. Gênero:
ação, aventura, ficção científica. cinemark Flamboyant:
15h40. cinemark Passeio das
Águas: 18h10.

O Telefone Preto (The Black
Phone, 2022, eUa). duração:
1h43min. direção: Scott derrickson. elenco: Mason Thames,
Madeleine McGraw, ethan hawke. Gênero: Terror, suspense.
Kinoplex Goiânia: 20h50.

Uma Pitada de Sorte (Uma
Pitada de Sorte, 2022, Brasil).
duração: 1h33min. direção:
Pedro antonio. elenco: Fabiana
Karla, Mouhamed harfouch,
Jandira Martini. Gênero: comédia. cineflix Butiti: 17h, 19h.
EM CARTAZ
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: a True Story,
2022, rússia). duração:
1h20min. direção: Vasiliy rovenskiy. elenco: Jon heder, Tom
Kenny, Pauly Shore. Gênero:
animação, família, aventura,
Ffantasia. cinemark Flamboyant: 16h10, 16h25. cinemark Passeio das Águas: 13h15.
Men: Faces do Medo (Men,
2022, reino Unido). duração:
1h40min. direção: alex Garland. elenco: Jessie Buckley,
rory Kinnear, Paapa essiedu.
Gênero: Terror, drama. cinemark Flamboyant: 13h15.
Minha Família Perfeita (Minha Família Perfeita, 2022,
Brasil). duração: 1h25min. direção: Felipe Joffily. elenco:
isabelle drummond, rafael
infante, zezé Polessa. Gênero:
comédia. cinemark Passeio
das Águas: 14h20.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eUa). duração:
1h39min. direção: William
Brent Bell. elenco: isabelle
Fuhrman, Julia Stiles, rossif

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’ é a continuação das aventuras dos minions com um Gru ainda criança
Sutherland. Gênero: Terror,
suspense. cinemark Flamboyant: 14h20, 16h45, 19h20,
21h45. cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h30, 18h,
19h, 20h30, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 14h30, 15h, 17h10,
19h20, 20h30, 21h30. cineflix
aparecida: 15h10, 16h, 17h20,
19h30, 21h40. cineflix Butiti:
17h15, 19h20, 20h30, 21h30.
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (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 Flam-

boyant: 15h35, 18h10, 20h45.
cinemark Passeio das Águas:
19h20, 21h40.
Ingresso para o Paraíso (Ticket
To Paradise, 2022, eUa). duração: 1h44min. direção: ol Parker. elenco: George clooney,
Julia roberts, Kaitlyn dever. Gênero: comédia, romance. cinemark Flamboyant: 14h10,
16h35, 19h, 21h25. cinemark
Passeio das Águas: 14h30, 17h,
19h30, 22h. Kinoplex Goiânia:
14h20, 16h40, 19h, 21h15. cineflix aparecida: 17h, 19h15.
cineflix Butiti: 17h10, 19h15.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(Spider-Man: no Way home,
2021, eUa). duração: 2h 28min.
direção: Jon Watts. elenco: Tom
holland, zendaya, Benedict
cumberbatch. Gênero: ação,
aventura, fantasia. cinemark
Flamboyant: 13h50, 14h, 17h20,
20h40. cinemark Passeio das
Águas: 14h, 17h20, 20h40. Kinoplex Goiânia: 17h20. cineflix
aparecida: 20h30. cineflix Butiti:
16h10, 20h.

Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where The crawdads Sing,
2022, eUa). duração: 2h05min.
direção: olivia newman. elenco: daisy edgar-Jones, Taylor
John Smith, harris dickinson.
Gênero: drama, suspense. cinemark Flamboyant: 14h05.
cinemark Passeio das Águas:
13h50. Kinoplex Goiânia:
18h20. cineflix aparecida:
21h30. cineflix Butiti: 21h20.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
eUa). duração: 2h10min. direção: Jordan Peele. elenco: daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun. Gênero: Terror, suspense. cinemark Flamboyant:
15h, 18h, 21h10. cinemark Passeio das Águas: 21h. Kinoplex
Goiânia: 20h. cineflix aparecida: 17h50. cineflix Butiti: 21h.
O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: The legend of
hank, 2022, eUa). duração:
1h43min. direção: rob Minkoff, Mark Koetsier. elenco:
Samuel l. Jackson, Michael
cera, Mel Brooks. Gênero: animação, comédia, família. ci-

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
somente no ano
passado, estima-se
que foram quase
r$ 400 milhões
movimentados
no e-commerce

Dia das Crianças promete
alavancar vendas do varejo
Data é favorável para
promover a empresa,
fidelizar os clientes, girar o estoque, fazer promoções e atrair novos
fregueses. Mesmo as
lojas que não são do
segmento infantil podem lucrar com a procura por presentes
Maria Gabriela Pimenta
Ficando atrás somente do natal e
do dia das mães, de acordo com a
confederação nacional do comércio,
Bens e serviços (cnc), o dia 12 de outubro é muito importante para os varejistas de todo o País por impulsionar
fortemente as vendas no segmento
infantil. os ramos que mais se destacam são os setores de vestuários, calçados, brinquedos e eletrônicos. somente no ano passado, estima-se que
foram quase r$ 400 milhões movimentados no e-commerce.
A analista de competitividade do
sebrae nacional, Patrícia mayana,
destaca que o empreendedor deve
buscar se conectar com os clientes.
“Para além dos segmentos de impactos
mais óbvios no dia das crianças,
como brinquedos e roupas, existem
atividades que podem ser realizadas
com os pequenos para tornar o dia, e
a semana, mais memorável. Pesquisas
recentes mostram que os consumidores valorizam a conexão e, portanto,
é um ótimo momento para as famílias
dedicarem-se às crianças”, frisa.

Atenção à publicidade infantil

A especialista do sebrae nacional
também recomenda que os donos
de pequenos negócios fiquem atentos
às regras de publicidade para o público infantil, que é regulamentada
pela legislação brasileira e apresenta
restrições, como também as obrigações do varejo na comercialização
de brinquedos. no caso da publicidade, não é recomendado usar imagens de crianças em situação de vulnerabilidade ou linguagem com uso
de tom imperativo com apelo ao
consumo, bem como incentivo a conflitos ou a relações desarmoniosas
entre as pessoas, por exemplo.
“Além de disponibilizar ao consumidor final somente produtos certificados e registrados no Inmetro,

o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais deverão manter a
integridade do produto, suas marcações obrigatórias, instruções de
uso, advertências, recomendações e
embalagens, preservando o atendimento aos requisitos do regulamento
para brinquedos”, explica mayana.

Saiba como aproveitar

de acordo com a confederação
nacional do comércio de Bens, serviços e turismo (cnc), o crescimento
do comércio varejista no dia das
crianças deverá ser o maior desde
2013. então é melhor estar preparado
e se planejar com antecedência.
chame a atenção de primeira: neste dia das crianças, aposte em cores
fortes e chamativas, e insira elementos
como balões, animais de pelúcia e
confete, mas nada exagerado. sua vitrine precisa agradar a criança e os
pais que comprarão o presente.
É importante que você consiga
manter a atenção e interesse do cliente em seu interior, e já que estamos
falando do público infantil, nada melhor do que fazer isso de uma maneira interativa e empolgante. Assim,
excelentes ideias são a degustação
de alimentos infantis como algodãodoce, balas ou pipoca. Vale a pena
montar serviços como pintura de
rosto e contratar a presença de animadores fantasiados dos personagens
que a garotada ama.
Promova atividades de interação:

quando se trata de datas comemorativas, iniciativas que engajam o consumidor são sempre bem-vindas. As
empresas e profissionais que atuam
com teatro e animação, por exemplo,
podem promover peças e musicais;
atividades itinerantes como shows
de mágica, brincadeiras com as crianças em reuniões de grupos. os restaurantes podem realizar ações promocionais como desconto em pratos
infantis e atividades nas brinquedotecas; as academias que tenham esportes para crianças podem promover
atividades recreativas especiais ao
longo da semana; as lojas de pets podem realizar ações para os pequenos
que têm animal de estimação ou ações
para estimular a adoção de animais.
Faça campanhas digitais: aproveite a atmosfera alegre e o ânimo

nostálgico dos consumidores nesta
época do ano, e seja criativo com os
posts nas redes sociais e nas campanhas de marketing digital por outras plataformas.
organize o estoque: não perca
tempo e se antecipe para não perder
essa oportunidade. o empresário
vai precisar entrar em contato com
seus fornecedores e, muitas vezes,
esse fornecedor é também seu concorrente. então, anote tudo que você
acha que vai vender mais e faça
uma pesquisa de mercado para se
atualizar sobre as preferências da
garotada para aumentar o seu estoque com esses itens. lembre-se também que toda data comemorativa é
acompanhada pelo aumento das
vendas, o que exige uma maior preparação. (Especial para O Hoje)

