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Chegada da
chuva exige
mais atenção
no trânsito
20 veículos se envolveram em acidentes na
capital, com um capotamento e um engavetamento. As colisões foram causadas pelos frutos do jamelão no início
das chuvas, que deixaram a pista molhada e
escorregadia. Cidades 10

Comerciantes
apostam na
renegociação

Cidades 11

O que fazer para gerir o
negócio em tempo de crise
Em momentos de incerteza, é essencial que
o empreendedor “arrume a casa” e organize
todos os processos gerenciais. Negócios 17

Os desafios da cidade
na rotina do cadeirante

Paço não escuta
reivindicação de
professores, que
falam em greve
Ao longo da semana, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação
de Goiás reuniu servidores em atos de protesto contra a Prefeitura
de Goiânia. As reivindicações incluem pagamento da data-base
e inclusão dos administrativos no plano de carreira. Política 2

Deborah Carvalho é cadeirante há 22 anos. Para ela, trafegar pelas ruas de Goiânia
é um grande desafio. Não são todos os lugares que possuem rampa de acesso,
banheiro adaptado ou embarque por meio de rampa nos ônibus. Cidades 9

Alta nos custos
pressiona para
baixo PIB do agro

anatalicio risDen Junior

itaipu Binacional: gigante da
energia renovável e
desenvolvimento sustentável
Marcelo Dantas

A escalada dos custos dos insumos, num avanço mais rápido
do que os preços recebidos pela
agropecuária, deprimiu a renda
do agronegócio. Econômica 4

o que esperar de uma
Black Friday em dia de jogo
Opinião 3

Candidato aposta
na retomada do
trem-bala GO-DF
Candidato a deputado federal,
Eduardo Macedo propõe resgatar
o projeto do trem-bala, que ficou
conhecido como Expresso Pequi,
de Goiânia a Brasília. Política 6

Eduardo Baptista
quer Atlético-GO
pontuando

Ciro Gomes parece não
conseguir emplacar
em sua 4ª candidatura

Política 5

O treinador espera que sua
equipe consiga pontuar nas
partidas contra o Corinthians
e contra o Avaí. Esportes 7

Vila NoVa VENcE
CRB e sobe para
13º na Série B

Jogando no OBA, o Tigre conquistou a terceira vitória consecutiva na competição e chegou aos 37 pontos. Esportes 8
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Xadrez: A ‘guerra’ das tribos di-

gitais, campo de lutas e paixões,
sem busca de espaço político
Política 2

Jurídica: Para STJ, pandemia
não pode prejudicar remição
da pena para os presos

Essência
Como aproveitar o Dia do Sorvete sem exageros

Alimento perfeito para os dias de calor, o sorvete ganhou um dia inteiro
para chamar de seu, comemorado em 23 de setembro. Essência 13
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Cidades 10

Esplanada: Ministros do Supre-

mo reforçam contra eles ônus
da Judicialização do Legislativo

Política 6
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A ‘guerra’ das tribos digitais
sem busca de espaço político
Lei cria Programa “Emprega + Mulheres” e foi publicada no DOU

Bolsonaro sanciona

lei que garante

salários iguais para
homens e mulheres
Foi publicada na última quinta-feira (22) no Diário
Oficial da União a lei que cria o Programa Emprega +
Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho. A medida foi sancionada
na última quarta (21) pelo presidente Jair Bolsonaro.
Entre as ações previstas estão pagamento de reembolso-creche, flexibilização do regime de trabalho, qualificação em áreas estratégicas para ascensão profissional,
apoio ao retorno ao trabalho após a licença maternidade
e o reconhecimento de boas práticas na promoção da
empregabilidade das mulheres.
A nova lei determina que as mulheres recebam o
mesmo salário dos homens que exercem a mesma
função na empresa e, ainda, prevê apoio ao microcrédito
para as mulheres. Além disso, estão previstas medidas
de combate ao assédio sexual e outras formas de
violência no âmbito do trabalho.
O presidente vetou um dos dispositivos do texto que
estabelecia que a opção por acordo individual para formalizar algumas das medidas da lei, como do reembolsocreche, só poderia ser realizada nos casos de empresas
ou de categorias que não possuem acordo ou convenção
coletiva de trabalho celebrados; ou se o acordo individual
estabelecer medidas mais vantajosas à empregada ou ao
empregado que o instrumento coletivo vigente.
Para a Presidência, a discussão de qual seria a norma
mais benéfica acarretaria insegurança jurídica, já que a
expressão ‘medidas mais vantajosas’ é imprecisa. (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

Em ano eleitoral, é uma profusão de informações contraditórias, mas de repente, o
que era apenas troca de conteúdo restrito a
uma tribo digital emitindo sinais de fumaça
que informava sobre seu universo de convívio,
relatado por meio de algoritmos, tornou-se
um campo de lutas ideológicas e paixões
partidárias. Não existe ideias ou propostas,
mas a desconstrução do adversário de seu
candidato. O que antes era restrito aos políticos, acadêmicos e os meios de comunicação,
virou um lugar fértil de demagogos virtuais.
A polarização entre os candidatos a presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e
Jair Bolsonaro (PL) acirrou as disputas entre
o “bem e o mal”, abrindo um fosso entre os
brasileiros nunca antes visto. Para o professor
e consultor em marketing digital, Darlan
Campos, “a lógica dos algoritmos incentiva,
auxilia e potencializa a lógica das bolhas ou
tribos”. “É um incentivo para o usuário
receber sempre notificações que estejam alinhadas com seu consumo naquela rede.” Ou
seja, a notoriedade instantânea passou a ser
o desejo coletivo e as redes sociais seu terreno
fértil. A tendência é que essa
guerra entre bolsonaristas e lulopetistas
tende a perdurar após o resultado das urnas, saia vencedor Lula ou
Bolsonaro.

Certo Umberto Eco

Poucas frases são tão atualizadas quanto
a que o escritor Umberto Eco cravou ao ser
perguntado se utilizava as redes sociais. “As
mídias sociais deram o direito à fala a legiões
de imbecis que, anteriormente, falavam só
no bar, depois de uma taça de vinho, sem
causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto
agora eles têm o mesmo direito à fala que um
ganhador do Prêmio Nobel.”

xadrez@ohoje.com.br

Povo desconfiado

As “vaquinhas virtuais” não têm tido o
sucesso esperado na arrecadação voluntária
dos simpatizantes e do cidadão-eleitor para
seus candidatos. Até mesmo o líder das pesquisas para presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu até
agora – conforme noticiou o UOL – R$ 440
mil de 3.970 doadores. A ideia era cada militante doar R$ 13, mas a receita do PT ainda
é 99% vinda do Fundo Eleitoral. Parece que
o povo não acredita nos políticos.

Entorno cobiçado

Próximo ao um milhão de votos, o Entorno
do Distrito Federal definitivamente entrou
para o mapa político de Goiás. Hoje é a região
que mais atrai políticos que disputam cargos
majoritários e proporcionais, principalmente
ao Governo de Goiás e ao Senado. Ronaldo
Caiado (UB) e Marconi Perillo (PSDB) são os
dois líderes mais lembrados pela população.
Caiado um pouco mais devido à sua atuação
constante tanto administrativa quanto política,
portanto, todos querem ‘colar’ sua imagem à
dele para ficar bem com o cidadão-eleitor.

Taxa para uso do Sol

Sempre que uma boa invenção é inserida
dentro da engrenagem geradora de empregos
e produtividade, o Estado instituição procura
meios para torná-la cara ao consumidor, o sacrificado de sempre. As chamadas ‘usinas solares’ ou energia fotovoltaica, que começa a
dar seus primeiros passos no País, vai perder
isenção de encargos fiscais. O crescimento da
energia solar no País alcançou 46,1% desde o
início do ano passado, mas o governo vai
taxar os fabricantes. Resultado: o custo da irrigação, por exemplo – caso de Cristalina em
Goiás –, sofrerá aumento na produção, que
será repassado ao consumidor.

Wolmir no Entorno

Candidato ao Governo de Goiás pelo PT,
professor Wolmir Amado, cumpre agenda no
Entorno do Distrito Federal neste final de semana. Além de encontro com lideranças, mini
carreatas e visitas em feiras populares. “Acredito
que teremos o segundo turno e nós vamos
estar lá”, disse. (Especial para O Hoje)

Prefeitura ignora reivindicações e
professores não descartam nova greve
Reprodução

Presidente do Sintego diz que
categoria está indignada e decisões
do Paço não são comunicadas
Felipe Cardoso
Ao longo da semana, o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de Goiás (Sintego)
reuniu servidores em atos de
protesto contra a prefeitura
de Goiânia. Na terça (20), por
exemplo, os profissionais se
reuniram na Câmara Municipal de Goiânia onde protestaram durante toda a manhã. As reivindicações passam pelo pagamento da database de 2022 e inclusão dos
administrativos da Educação
no plano de carreira dos servidores municipais.
Ao O HOJE, o Sintego rememorou que à época da greve
instaurada pelos professores,
em abril deste ano, o prefeito
Rogério Cruz (Republicanos)
se comprometeu a enviar a
data-base -- que deveria ser
paga em janeiro -- à Câmara
Municipal em maio. Mas isso
não aconteceu.
Agora, a prefeitura fala em
enviar em outubro, com previsão de pagamento em dezembro. Diante do descaso com
a categoria, a presidente do
sindicato, Ludymilla Morais,
disse, em entrevista exclusiva
ao O HOJE, que os profissionais
não descartam uma nova greve. “Estamos cumprindo a nos-

sa parte do combinado, retomamos as atividades e não há
paralisação. Mas tudo depende
de até onde a categoria está
disposta a ir. É claro que priorizamos o diálogo. Sabemos
que uma greve é algo nocivo
para a educação. Duas em um
mesmo ano é ainda mais complicado. Esperamos que a prefeitura não leve a discussão a
esse patamar”, afirmou.
A representante lamentou
que o Executivo não esteja
disposto a tentar resolver a
situação. Isso, segundo ela, só
alimenta a indignação dos profissionais contra a gestão de
Cruz. “O que estamos percebendo é uma lentidão muito
grande. Sem contar que tudo
o que estamos sabendo sobre
o envio desse projeto, tomamos conhecimento por meio
da mídia. Eles não nos chamaram para conversar, comunicar as decisões. Que tipo
de reconhecimento é esse?
Querem pagar a data-base de
janeiro em dezembro e ainda
vendem a ideia de que estão
fazendo muito em não pagar
parcelado? Estamos falando
de um ano de prejuízo”.
"A categoria está muito indignada com toda essa situação. Esperávamos que ainda
no primeiro semestre a pre-

“Esperamos que a prefeitura não leve a discussão a esse patamar”, disse Ludymilla Morais ao O HOJE
feitura encaminhasse esse projeto, o que não aconteceu. Estamos desde junho na cobrança do Paço, mas sem avanços”,
pontuou a representante.

Plano de carreira

Outro fator de indignação
por parte dos profissionais diz
respeito ao plano de carreiras
previsto para chegar ao Legislativo ainda essa semana.
A presidente do Sintego explica
que para a surpresa da categoria, a prefeitura deve enviar
a reformulação das carreiras
dos servidores municipais, porém, sem a inclusão dos servidores administrativos da
Educação. “Isso nos preocupa
muito. Os administrativos
contam com os menores salários. Para se ter uma ideia,
muitos recebem algo em tor-

no de R$ 800,00 por mês”.
“Nossa briga agora é, também, pela inclusão dos administrativos, de maneira a contemplar todas as categorias
nesse projeto que será enviado à Câmara. Não há argumento ou justificativa para
essa exclusão. É importante
que fique claro que não queremos embarreirar nada em
relação aos demais servidores,
pelo contrário, o que queremos é que todos sejam contemplados. Por que deixar de
fora os menores salários? O
silêncio da gestão em relação
a isso é péssimo”, pontuou.

Resposta

Durante o protesto dos profissionais na última terça, o líder do prefeito, vereador Anselmo Pereira (MDB) falou com

a imprensa sobre o assunto.
Ele informou, em entrevista
coletiva, que o pagamento será
assegurado a todos os servidores de forma retroativa ainda este ano. “Tenho convicção
que no fim do mês [a matéria]
chega para ser apreciada até
dezembro e pagar dentro do
mês. Temos mais de R$ 240
milhões separados para pagar
integralmente o piso salarial,
eliminando por completo qualquer possibilidade de reclamação nesse sentido.”
A prefeitura de Goiânia
foi procurada para comentar
o descompasso com os professores, mas até a publicação desta reportagem não se
posicionou. O espaço continuará aberto para manifestação do contraditório. (Especial para O Hoje)
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Itaipu: gigante da energia
renovável e sustentável
Anatalicio Risden Junior
Referência na promoção da energia renovável
e uma das maiores hidrelétricas do mundo, a
Itaipu Binacional surgiu a partir de duas ideias
audaciosas: aproveitar o enorme potencial energético do Rio Paraná, o oitavo maior do planeta,
e ao mesmo tempo pôr fim a uma disputa secular
de terras na fronteira entre Brasil e Paraguai.
Comprometidos com o progresso, ambos os
países viram na engenharia a saída diplomática
para um problema territorial. Cooperação que
segue viva no cotidiano da empresa, passadas
mais de quatro décadas.
Regida por um tratado internacional que completará 50 anos em 2023, a Itaipu é uma coleção
de grandezas, seja pelos seus números ou suas
ações. Com 14 mil MW de potência instalada, é a
maior geradora de energia acumulada do mundo,
tendo produzido mais de 2,8 bilhões de megawatts-hora (MWh) desde 1984. Isso a partir dessa
matriz limpa e renovável, que é a hidroeletricidade.
A grandeza da Itaipu é comprovada por outros
dados igualmente superlativos. Para zelar pelo
nosso insumo, a água, desde o início da construção
da usina recuperamos e protegemos quase 1.397
km de matas ciliares no lado brasileiro de nosso
reservatório. Cuidamos de rios, nascentes e de
mais de 100 mil hectares de áreas preservadas
no Brasil e Paraguai, medida que contribui para
a preservação da Mata Atlântica.
Com isso, chegamos à marca de 24 milhões
de árvores plantadas e fomos reconhecidos pela
Unesco como uma das Reservas da Biosfera da
Mata Atlântica, maior status de proteção ambiental global. Não à toa, também fomos premiados pela Organização das Nações Unidas
(ONU) e somos reconhecidos mundo afora como
um modelo de preservação do meio ambiente
atendendo aos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030.
O avanço está no nosso DNA. Somos uma
empresa que investe em melhorias contínuas,
em todas as esferas. Neste momento, passamos
por um processo de atualização tecnológica
para substituição de equipamentos auxiliares
das nossas 20 unidades geradoras. Os investimentos, ao longo de até 14 anos, giram em
torno de US$ 900 milhões. Esta é a ação mais
ambiciosa da empresa desde a sua construção.
Mas Itaipu não se resume à geração de energia
limpa e renovável. Temos nos dedicado ao suporte de estudos de novas fontes de energia,
como biogás, biometano, hidrogênio e solar, enquanto nossa produção confere segurança e resiliência ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
Também contribuímos para a segurança ener-

gética e sustentável de produtores rurais, por
meio de projetos de microrredes elétricas em
área rural, auxiliando na definição de políticas
para inserção dessas ao sistema.
Dessa forma, somos exemplo de gestão e comprometimento de recursos que tragam impacto
positivo à sociedade. Temos diuturnamente nos
aproximado das melhores práticas do mercado,
com redução de custos e de olho no futuro. A
gestão racional com austeridade ampara todas as
medidas. Ela é uma das nossas cinco “ideias-força”,
que contemplam ainda a binacionalidade, proatividade, meritocracia e imagem institucional.
Tais ações de gestão, alinhadas à orientação
do governo brasileiro, possibilitaram investimentos em obras estruturantes e que deixarão
um legado em benefício da sociedade. Ainda
em 2022, inauguraremos a nova ponte que conecta Brasil e Paraguai sobre o Rio Paraná, na
região das Três Fronteiras. Conhecida como
Ponte da Integração, a estrutura integrará ainda
mais Brasil e Paraguai, encurtando distâncias e
fortalecendo o comércio exterior e o turismo. A
construção da ponte, que começou em 2019, é
apenas uma entre as muitas obras estruturantes
custeadas pela Itaipu nos últimos três anos.
No campo social, somos uma empresa responsável por movimentar economias e criar oportunidades. Em 2022, até o final de agosto, havíamos
gerado US$ 263,6 milhões em royalties nos dois
países. Ao todo, desde 1985, quando foram iniciados os pagamentos, houve liberação de mais
de US$ 12 bilhões para ambas as nações. Seguimos
amparando iniciativas socioambientais, educativas,
esportivas, culturais e tecnológicas, desde que
alinhadas à missão da empresa: “Gerar energia
elétrica de qualidade e com responsabilidade
social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai”.
Contribuímos, ainda, para o enfrentamento à
Covid-19 nos dois países. Ao longo de mais de dois
anos, investimos diretamente na saúde, apoiamos
entidades sociais e desenvolvemos ações para o
turismo, principal atividade econômica regional.
Itaipu é isso, uma empresa com enorme importância para dois países, que não se resume à
promoção do desenvolvimento em diferentes
áreas e assume seu compromisso de renovação
sem esquecer de seu
passado. Mais do que
uma empresa, somos
um símbolo de impulsionamento do progresAnatalicio Risden Junior é
diretor-geral brasileiro da
so com responsabilidade
Itaipu Binacional
socioambiental.

O que esperar de uma
Black Friday em dia de jogo
Marcelo Dantas
Uma Black Friday é feita com muito planejamento,
negociações com fornecedores, estratégias inovadoras
e tecnologia. Este ano, porém, um fator específico
que não entrava nesta conta está tornando a data
peculiar para quem pretende superar as metas dos
anos anteriores: a Copa do Mundo. O varejo online
ainda está tentando compreender o que significa ter
a estreia da seleção brasileira marcada para às quatro
da tarde em plena véspera de Black Friday – e creio
que será a primeira e única vez que viveremos isso.
A única certeza é que seremos surpreendidos de
muitas maneiras, sem sombra de dúvidas.
Para 2022, o impacto econômico da Copa do Mundo
será muito diferente àquele que estamos acostumados,
afinal ela ocorrerá em uma época do ano de maior comércio, mas também de menor produção. Com os possíveis feriados por ocasião da Copa, a produção do país
deve desacelerar mais que o habitual, afetando o varejo.
Além disso, os feriados devem beneficiar muito o setor
de turismo, e isso pode fazer com que as pessoas gastem
menos com produtos e mais com viagens. Outro ponto
que precisa ser considerado é o nível alto da inflação,
que deve se manter até o final do ano, de acordo com
economistas. Se pensarmos de forma otimista, o
maior controle da inflação até novembro pode
permitir que a demanda reprimida volte a consumir,
levando pessoas que não têm comprado por conta
da inflação a gastar mais no momento da Copa.
Sabemos que o impacto nas vendas começa semanas e até meses antes do torneio. Segundo o
Google, diversos itens tiveram aumento na procura
entre os brasileiros antes da Copa de 2018, com destaque para painel de TV (alta de 5,7 vezes), sofá (4,4
vezes), TVs (3,4 vezes) e smartphones (2,6 vezes). E
queremos muito que isso aconteça, mas são apenas
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Bancas:

suposições, dado o cenário econômico. Entre eles, o
costume dos brasileiros de encerrar seus expedientes
duas horas antes dos jogos para voltarem suas
atenções à performance do Brasil no principal evento
mundial de futebol. Como é de se esperar, muitos
vão ao restaurante ou ao bar de sua preferência e,
caso a seleção saia vencedora, ninguém tem hora
para sair. E quem se lembra de consumir algo quando
está comemorando uma vitória do Brasil?
Obviamente, os lojistas sabem que é importante
antecipar ofertas, mas as melhores oportunidades
irão ao ar à meia noite do dia 25. Neste ano, se a
tradição de subir as maiores promoções no dia D se
confirmar, pode ser que o desempenho não seja tão
positivo quanto o esperado... Mas também pode ser
que seja o contrário! Talvez, graças à quantidade de
vendas por impulso. Será um ano de testes e de surpresas. Uma outra preocupação que precisa ser considerada é a segurança do consumidor. Em meio a tantas
comemorações e feriados, existe o risco de aumentarem
também os golpes – principalmente para as compras
de eletrônicos. Será preciso muita orientação aos consumidores para não acreditarem em promoções mirabolantes e outras estratégias maldosas que certamente
irão crescer junto com as ofertas da Black Friday.
Apesar das incertezas, seguimos otimistas. Nunca
passamos pela experiência
de ter uma Copa do Mundo
coincidindo com a principal data do varejo, mas temos muitos ventos em nosso favor. Um deles é o pagamento do décimo terceiro, que costuma ocorrer
no dia 30 de novembro e
Marcelo Dantas é diretor
funcionará como um estíexecutivo de um site de
mulo para o consumo.
vendas
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CARTA DO LEITOR

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os especialistas, não há dúvida de que a educação é primordial. Mas, diante das iniquidades socioeconômicas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para crescer e promover desenvolvimento sem discriminações, estabelecendo uma simbiose perfeita entre
economia e educação. A discrepância é tangível
no ambiente escolar, e mais profunda no quesito
raça/cor. O racismo estrutural, a discriminação
por classe social e o baixo investimento nas escolas
e na formação de professores somam para o aprofundamento das disparidades. Mudar esse cenário
é desafio que se impõe aos governantes para que
o Brasil supere as mazelas socioeconômicas.
Carlos Pinheiro
Ipameri

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer
as sequelas provocadas na diáspora, tais como o
sequestro da humanidade, os castigos, a impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é promover o diálogo entre passado e presente, sob as
asas do pássaro africano, a fim de buscar o encontro
do indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro,
sustentado por bases mais justas e equitativas. A
estrutura vigente também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra.
A abolição da escravatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos corporais e outras humilhações
se fazem presentes quando um jovem negro é executado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

Devido ao padrão da
academia ser só para
mulheres, não conseguimos
atender o seu pedido
de matrícula”
Funcionária do Espaço Fernanda Fitness, de Anápolis, ao negar por
mensagem de WhatsApp o pedido
de matrícula a uma mulher trans na
segunda-feira (19). Jhenyfer Marine
Elmira registrou a ocorrência por
crime de homofobia na Polícia Civil.
A investigação ficará a cargo do delegado Manoel Vanderic.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a Justiça goiana condenou a enel Distribuição Goiás a pagar indenização no valor de
r$ 12,8 milhões por danos morais coletivos, devido a um apagão ocorrido em Minaçu no dia 20 de janeiro de 2019. a ação
civil pública (acP) foi proposta pelo Ministério Público de Goiás (MPGo) e julgada
parcialmente procedente pela Justiça.

M

@ohoje
o time encabeçado pelo ex-prefeito de
aparecida de Goiânia e candidato ao governo goiano, Gustavo Mendanha, não se
deixou abalar pelos indicadores trazidos na
pesquisa mais recente de intenção de
votos. “tem meu voto”, disse a leitora.
Maria Helena Elias (@lenamoraeselias)

N

@jornalohoje
clientes de um bar de recife se assustaram
ao ver pessoas correndo no meio da calçada. os frequentadores do local pensaram que se tratava de um arrastão. após o
tumulto, foi esclarecido que a movimentação fazia parte de uma aula de crossfit. o
caso ocorreu no último sábado (17) e viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira
(22). imagens de câmeras de segurança
mostram os clientes correndo.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Escalada de custos pressiona
para baixo PIB do agronegócio
São quase 9 mil contadores e 3,4 mil técnicos

Dia do
Contador:
Goiás acumula
mais de 13 mil
proﬁssionais
Maria Paula Borges
O Dia do Contador é comemorado anualmente no
dia 22 de setembro, data escolhida em razão de, em
1945, Getúlio Vargas, à época presidente do Brasil, ter
assinado um decreto que criou o primeiro curso de ensino superior de Ciências Contábeis no país, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo
com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), atualmente o Brasil acumula 13.305 profissionais da contabilidade, sendo 9.853 contadores e 3.452 técnicos.
O CFC divide também a quantidade de contadores
por gênero e região. No Centro-Oeste, o total de contadores do sexo masculino é de 19.157 e do feminino,
14.527. Em Goiás, especificamente, são 5.976 contadores
ativos e 3.877 contadoras.
Segundo a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO), Sucena Hummel, a data é de
extrema importância, uma vez que ressalta “a essencialidade do profissional contábil no desenvolvimento socioeconômico do país”. “Somos mais de 374 mil contadores
de todo o território nacional e é preciso destacar a importância da atuação dessa categoria para a manutenção
da sustentabilidade das empresas, de todo tipo e porte, e
na melhoria do ambiente de negócios do Brasil”, afirma.
Além disso, a presidente do regional destaca que o
papel do contador, principalmente, é exercer a profissão
com “eficiência, ética, integridade, dedicação e amor”.
Sucena deixa claro ainda a necessidade de o profissional
ser registrado no CRC do Estado em que reside. “É muito
importante que o contador esteja devidamente registrado
no conselho para que exerça plenamente o trabalho. Nós
nos colocamos a disposição para auxiliar
e amparar nossos profissionais em qualquer
Somos mais de 374 mil
situação, além de escontadores de todo o
cutar as sugestões e deterritório nacional e é
mandas para levá-las
preciso destacar a
para quem faz acontecer, seja na esfera poimportância da atuação
lítica ou jurídica”, diz.
dessa categoria
Em artigo publicado
para a manutenção
pelo Conselho Federal,
o presidente do CFC,
da sustentabilidade
Aécio Dantas, reitera
das empresas”
que o contador contriSucena Hummel
bui para a economia
mundial e é necessário
que os profissionais internalizem a relevância e essencialidade. “É preciso que
assumam os papéis dos consultores de negócios e percebam
o quanto os planejamentos estratégicos que desenvolvemos
e as orientações que fornecemos fazem a diferença nos
resultados e no crescimento das empresas”.
De acordo com ele, o contador precisa ainda ter em
mente que as atividades devem ser alicerçadas em valores ambientais, sociais e de governança (ASG). “Isso
vale tanto para a assessoria que prestamos aos nossos
clientes, como para os nossos próprios negócios. Essa
não é uma pauta futura é, na realidade, um assunto
que necessitamos dominar atualmente, uma vez que a
Contabilidade é uma engrenagem fundamental para o
desenvolvimento sustentável das nações, sendo essencial
estarmos aptos para fazer a nossa parte”, completa.

{{

Empresas e a contabilidade

O papel do contador é fundamental principalmente
no funcionamento pleno de uma empresa. Segundo Sucena, é indispensável que as entidades tenham um profissional da contabilidade em seu quadro de colaboradores. “A participação de um contador na empresa começa desde a abertura, já que é responsável por conduzir
corretamente o processo, analisar o caso e verificar o
regime fiscal adequado para cada situação”.
Hummel afirma também que após a abertura, o
contador deve sempre estar presente analisando as finanças e orientando os empreendedores sobre os tributos que devem ser pagos para regulamentar o empreendimento. (Especial para O Hoje)

A escalada dos custos dos insumos na
primeira metade do ano, num avanço mais
rápido do que os preços recebidos pela agropecuária, terminou deprimindo a renda recebida pelo agronegócio como um todo, embora os volumes produzidos tenham experimentado incremento na comparação com
idêntico período do ano passado. Sob conceito
de renda, tradicionalmente utilizado pelo
Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea), da Esalq/USP e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), o Produto Interno Bruto (PIB) do
agronegócio encolheu 2,48% no primeiro
semestre deste ano, frente a igual período
do ano passado, depois de sofrer baixa de
1,70% no segundo trimestre.
Ainda sob a ótica do faturamento, o PIB
experimentou em junho deste ano a sexta
queda mensal consecutiva, com baixas de
0,37%, 0,76% e de 0,59% respectivamente
em abril, maio e junho, sempre em relação
a iguais meses de 2021. “O principal fundamento para esse cenário é a forte alta
dos custos com insumos no setor, tanto na
agropecuária quanto nas agroindústrias,
que tem corroído o indicador do PIB ao
longo das cadeias”, registra a equipe de
macroeconomia do Cepea.
O segmento agrícola foi mais penalizado,
segundo dados do levantamento divulgado
em conjunto nesta semana pelo centro de
estudos e pela CNA. Ainda considerando
os primeiros seis meses deste ano, frente à
primeira metade do ano passado, os preços
de fertilizantes e corretivos de solo saltaram

BALANÇO
t

2 Medido em volume, mesma métrica utilizada para
calcular o PIB do País, os números do semestre foram ligeiramente melhores, mas
ainda inferiores ao desempenho registrado pelo restante da economia. Sob essa
ótica, o PIB do agronegócio
anotou variação de 0,64%
em relação ao primeiro semestre do ano passado, com
alta de 6,40% para o setor
que fabrica e distribui insumos para a agropecuária,
elevação de 1,09% no segmento de serviços associados
ao agronegócio e incremento
de 0,80% para a agroindústria. O setor primário experimentou baixa de 1,27%.
2 Os dados do Cepea e da
CNA confirmam que a contribuição do agronegócio na
formação do PIB brasileiro
será muito mais modesta
neste ano e não deverá compensar o desaquecimento esperado para toda a economia
nos meses finais de 2022
como consequência da política monetária ainda bastante restritiva.
2 Mais claramente, mesmo
que o Banco Central (BC), por
meio do Comitê de Política
Monetária (Copom), tenha
decidido interromper os ajustes nos juros, ao menos por

92,76% em média, com alta de 26,11% para
os defensivos e de 20,10% no caso das máquinas agrícolas. A pecuária, ao contrário,
registrou queda de 6,51% nos custos das
rações e de 2,67% nos preços pagos por
medicamentos para animais.
Na intepretação do Cepea, o PIB do agronegócio havia alcançado dois anos de recordes sucessivos, em 2020 e 2021, mostrando que o faturamento do setor havia
sido menos afetado pela pandemia do que
o restante da economia. Aquele biênio,
anota o centro de estudos, pode ser caracterizado como “um dos melhores da história
do agronegócio brasileiro”, o que deveria
permitir avaliar o desempenho deste ano,
de certa forma, sob um ângulo menos negativo. Considerando os resultados muito
positivos de 2021, o desempenho neste ano
“ainda pode ser considerado favorável”.

Fatia menor

Embora ainda parciais, os dados da economia brasileira como um todo e do agronegócio nos primeiros seis meses deste ano,
ainda na avaliação do Cepea, permitem antecipar uma ligeira redução da fatia do setor
no PIB total do País, saindo de 27,5% em
2021 – percentual mais elevado desde 2003 –
para 25,5% neste ano. De toda forma, seria o
terceiro melhor resultado em quase duas
décadas. A comparação deverá se dar sobre
uma base mais elevada, já que o PIB brasileiro
avançou em torno de 2,5% no primeiro semestre, com alta próxima de 2,6% nos quatro
trimestres finalizados em junho deste ano.

enquanto, a taxa básica continuará muito elevada, na
faixa de 13,75% ao ano, por
um período ainda longo.
2 A persistência de taxas
reais de juros muito elevadas,
na faixa de 8,2% ao ano, depois de descontada a inflação
esperada para os próximos
12 meses, continuará como
um obstáculo importante no
caminho da atividade econômica, esfriando os negócios
neste restante de ano e provavelmente também em
2023. A previsão mais recente
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV) para o PIB
do ano que vem sugere um
recuo de 0,4%.
2 De volta ao PIB do agronegócio, mais uma vez sob o
conceito de renda, o Cepea
aponta reduções de 2,71% e
de 1,82% respectivamente
para os ramos agrícola e pecuário. No primeiro ramo, a
queda veio na sequência de
um tombo de 14,01% experimentado pelo segmento primário da agricultura, pressionado pela alta de custos,
como demonstra o salto de
31,81% no PIB dos insumos
agrícolas – reflexo, por sua
vez, do encarecimento de fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas.

2 A indústria que processa
produtos de origem vegetal
acumulou no semestre incremento modesto de 0,45% no
semestre, igualmente explicado pelo aumento dos custos. “O avanço dos custos tem
marcado a indústria de transformação brasileira de modo
geral e, no contexto dessa
análise, pressionado negativamente o PIB tanto das
agroindústrias agrícolas
quanto das pecuárias”, comenta o Cepea.
2 O PIB primário chegou
a avançar 1,7% no ramo
pecuário, mesmo diante de
alguma acomodação nos
preços do setor. O desempenho, como reforça o centro de estudos, foi favorecido por “algum alívio dos
custos ao longo do primeiro
semestre – frente ao patamar expressivamente elevado alcançado em 2021”.
Por isso mesmo, o faturamento do setor de insumos
pecuários caiu 2,45%. De
outro lado, a redução de
3,44% para o PIB da agroindústria de base pecuária,
na visão ainda do Cepea,
refletiu o aumento nos custos industriais “a taxas superiores às do crescimento
esperado para o faturamento”. (Especial para O Hoje)

Receita libera hoje consulta a
restituição do Imposto de Renda
A partir das 10h desta sexta-feira (23), o contribuinte
que entregou a Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física de 2022 (ano-base 2021)
poderá acertar as contas com
o Leão. Nesse horário, a Receita Federal libera a consulta
ao quinto e último lote de restituição deste ano. O lote também contempla restituições
residuais de anos anteriores.
No próximo dia 30, a Receita
depositará R$ 1,9 bilhão a
1.220.501 contribuintes. Desse

total, R$ 221.130.324,62 serão
pagos aos contribuintes com
prioridade legal, sendo 5.201
idosos acima de 80 anos;
36.492 entre 60 e 79 anos;
4.247 contribuintes com alguma
deficiência física ou mental ou
doença grave e 15.378 contribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério.
O restante do lote será destinado a 1.159.183 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores.

A consulta pode ser feita
na página da Receita Federal
da internet. Basta o contribuinte clicar no campo “Meu
Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”.
A consulta também pode ser
feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível
para os smartphones dos sistemas Android e iOS.
Como este é o último lote
regular do ano, quem não estiver na lista de restituição
caiu na malha fina. (ABr)
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Ciro Gomes ainda não emplacou em
sua quarta disputa à presidência
Reprodução Facebook

Cientista político
diz acreditar que
2022 não era o ano
para o pedetista
disputar o Planalto
Francisco Costa
Candidato do PDT, Ciro Gomes está em sua quarta disputa
à presidência. Caso não seja
eleito, o ex-ministro e ex-governador do Ceará afirma que
esta será a última. A nove dias
do primeiro turno do pleito,
que ocorre em 2 de outubro, o
presidenciável não emplacou,
conforme os números apresentados pelas pesquisas eleitorais mais recentes.
À Rádio Super, em Belo Horizonte, Ciro afirmou esta semana que não deve disputar
outro pleito ao Planalto, caso
não seja eleito. Em todos as
pesquisas de intenção de votos,
Ciro aparece em terceiro lugar,
atrás do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) e do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na DataFolha do último dia
16, ele pontuou 8% das intenções de voto em primeiro turno. Lula marcou 45%, enquanto Bolsonaro 33%. A senadora
Simone Tebet (MDB) chegou a
5%, enquanto a também congressista Soraya Thronicke
(União Brasil), 2%.
O levantamento realizado
entre os dias 13 e 15 de setembro ouviu 5.926 eleitores em
300 municípios em 26 unidades
da federação. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o registro
é o número BR-04099/2022. A
margem de erro é de 2 pontos
percentuais.
Já na PoderData da última
quarta-feira (21), o pedetista marcou 7%. Nesta pesquisa, o petista
lidera com 44% no primeiro turno, seguido por Bolsonaro, que
tem 37%. Tebet marcou 4%m
enquanto Felipe d'Avila e Soraya
Thronicke, 1% cada.
A pesquisa ocorreu entre
18 e 20 de setembro por meio

A nove dias do primeiro turno, o presidenciável Ciro Gomes não emplacou, como apontam os resultados das pesquisas eleitorais mais recentes
de ligações para celulares e telefones fixos de 3,5 mil eleitores. A margem de erro é de 2
pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. O
registro na Justiça Eleitoral é
BR-00407/2022.

Pontuação de Ciro

A pontuação de Ciro Gomes
nas pesquisas de intenção de
votos é menor que os números
alcançados nos últimos pleitos.
Em 1998, na primeira vez que
concorreu, ele terminou em
tercero lugar com 10,97%.
Naquele ano, Fernando
Henrique Cardoso (FHC) fechou a conta no primeiro turno, com 53,06% dos votos. Lula
ficou em segundo: 31,71%.
O ex-governador do Ceará
voltou a tentar o Planalto em
2002. Ele ficou em quarto,
mas terminou o primeiro turno com 11,97%. À frente dele,
Lula, 46,44%; José Serra
(PSDB), 23,19%; e Anthony

Garotinho, 17,86%.
Ele voltaria à disputa em
2018, ano em que Bolsonaro
foi eleito. O atual presidente
teve 46,03% dos votos no primeiro turno; seguido por Fernando Haddad (PT), 29,28%; e
Ciro, 12,47%. Foi o melhor resultado do pedetista em eleições presidenciais.

Em Goiás

O presidenciável do PDT
esteve em Goiás no último sábado (17). Durante agenda em
Trindade, ele declarou apoio
ao governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), que tenta a reeleição. Presidido por George
Morais, o partido faz parte da
base governista no Estado.
“O Brasil está meio de cabeça para baixo, e o Ronaldo
Caiado é disparado o melhor
candidato na situação contemporânea de Goiás. Por isso, o
meu PDT andou com muito
acerto aqui com a nossa ban-

cada liderada pela Flávia Morais, e se eu fosse eleitor de
Goiás e tivesse a honra de votar
junto com o povo goiano, eu
votaria no Ronaldo Caiado”,
declarou Ciro na ocasião.

Análise

Doutor em Ciência Política,
Robert Bonifácio acredita que
neste ano Ciro não deveria ter
entrado na disputa. Ele explica
que o candidato, apesar de se
esforçar em abarcar pautas de
direita, é um dos grandes líderes
da centro-esquerda. Nesse campo, ele cita que o ex-governador
do Ceará tenta tirar votos de
Lula, o que é muito difícil. “Vai
sair menor do que entrou.”
Para Robert, 2018 poderia
ser a grande eleição da vida
do pedetisata. Contudo, ele foi
“sabotado” pelo PT, explica o
cientista político. “Lula estava
preso e ele era o único que
venceria Bolsonaro no segundo
turno, conforme as pesquisas.

Com a volta do ex-presidente,
ele fica com menos espaço com
o eleitor da centro-esquerda.”
Questionado sobre a estratégia de ataques ao ex-presidente, Robert vê como correta.
“O alvo é mesmo o Lula, uma
vez que dividem o mesmo eleitorado.” Ainda assim, ele entende que esta não funcionou
e não irá funcionar. “O voto
do petista é muito cristalizado.
Figura na política nacional desde 1989”, explica.
Já em relação a grupos que
pedem a retirada de candidatura de Ciro, o analista classifica o movimento como “lamentável”, especialmente por
partir de grupos que se dizem
democratas. Contudo, a estratégia de “voto útil” ele considera parte do jogo. “Ciro também fez em 2018. Mas não é
problema ele manter a candidatura ou Tebet, assim como
o eleitor votar neles.” (Especial para O Hoje)

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Sebrae Goiás realiza encontro Polo Sebrae Agro
O Sebrae Goiás sediou, nesta quinta-feira (22), o primeiro
encontro Polo Sebrae Agro. O
evento, fechado ao público,
reuniu representantes de 21
unidades federativas do Sebrae
pelas cinco regiões brasileiras
e entidades parceiras.
No período matutino, presidentes e diretores das Instituições falaram sobre o ramo
do agronegócio nos últimos
anos e as expectativas para
2023. Também foram apresentados os pontos já feitos desde
o início do projeto, há sete meses. À tarde, os presentes se
dividiram para duas reuniões
de planejamento de novas etapas na área.
O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, destacou
a alegria de prestigiar este
momento de união e troca de
experiências. “Essa é uma interação muito positiva. O Sebrae tem trabalhado em polos
no Brasil, como o Polo do Artesanato, no Rio de janeiro; o
Polo da Educação, em Minas
Gerais; de sustentabilidade,
no Mato Grosso e na região

Edmar Wellington

ponsáveis por 30% do PIB e
54% dos empregos formais do
Brasil, contribuindo assim para
a economia do País como um
todo”, complementou.

Responsabilidade

O evento reuniu representantes de 21 unidades federativas do
Sebrae pelas cinco regiões brasileiras e entidades parceiras
goiana merecidamente, pela
importância e pelo que Goiás
representa na produção e interação, com o Agro”, exemplifica, o presidente.
Essa figura do Polo Nacional do Agro, conforme o presidente do Sebrae Nacional,
tem a ver com a trajetória que
o Sebrae vem desenhando.
“Vem em uma metodologia de
ensinar (os pequenos produtores) a produzir, ensinar a

comercializar e agregar valor,
comercializar e exportar bem.
Ou seja, é uma cadeia horizontal e tem a verticalidade.
Será sem dúvida e já está sendo um grande sucesso para o
Brasil”, destaca.
“O Sebrae está presente em
99% das microempresas do
País. Estamos falando de 28
milhões de pessoas empreendendo, e o Agro é uma das peças fundamentais. Somos res-

O Diretor Superintendente
do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, garante que os primeiros resultados positivos, como a vinda
de grande parte dos estados,
se devem por um trabalho de
esforço coletivo. “Nos orgulhamos pela escolha de presidirmos este projeto. Goiás foi escolhido pela sua vocação e importância na produção agropecuária no país. E estamos
no coração do Brasil, sendo
referência na oferta aos produtores rurais”, afirma.
Neto destaca que o evento
desta quinta traz uma grande
oportunidade de fazer a análise
com toda estrutura que o Sebrae tem para ofertar ao segmento rural, em especial com
a consolidação das ações que
já estão acontecendo e troca
de experiências, escutando

também cases de sucesso de
projetos para essa área.

Digital

Para mostrar todo o trabalho, e novidades que vem
sendo feito, alinhando e levando informação ao produtor rural, o Polo acaba de lançar uma plataforma web. De
acordo com o gestor do projeto, Douglas Paranahyba, foram identificadas, durante a
curadoria, 657 soluções voltadas ao agronegócio.
“Neste site os produtores
rurais e lideranças da área
poderão ter informações
mais detalhadas do que vem
sendo feito aqui dentro, relacionado ao Agro. A ideia
foi fazer uma forma simples
que tirasse dúvidas para saber por região o que tem
sido feito”, afirma. É possível
clicar em um mapa colocado
na plataforma, por exemplo,
em que o leitor é direcionado
para a região que deseja saber mais, em poucos cliques,
disse Douglas. (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)
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STF eleitoreiro

Mesmo com dado positivo, indicador segue um dos mais elevados

Desemprego
no Brasil tem
recuo 4,6 pontos
percentuais
Em um ano, a taxa de desemprego do Brasil teve a
queda mais intensa de uma lista com 40 países, conforme
ranking da agência de classificação de risco Austin Rating.
Mesmo com o dado positivo, o indicador do país continua
entre os mais elevados. É o quinto maior do levantamento,
que avalia o comportamento de nações com dados já divulgados até julho, de acordo com a Austin.
A taxa de desemprego brasileira estava em 13,7%
no trimestre até julho de 2021, quando a economia
ainda era freada por restrições da Covid-19. Em igual
período de 2022, o mais recente com informações disponíveis, o indicador recuou para 9,1%. A queda foi de
4,6 pontos percentuais.
Mesmo com o recuo mais intenso do ranking, a taxa
de 9,1% só ficou abaixo das registradas em quatro
nações em julho de 2022. A Espanha (12,6%) está no
topo, seguida por Grécia (11,4%), Colômbia (10,6%) e
Turquia (10,1%). Dos 40 países observados, 38 tiveram
desocupação menor do que um ano antes. A recuperação
econômica se dá pela trégua da pandemia.
“O principal fator é o combate à Covid-19”, diz. “O
quadro de desemprego melhorou no Brasil, mas ainda estamos no bloco dos países com as maiores taxas. Significa
que precisamos avançar muito. Isso depende do crescimento
econômico e da melhora do ambiente de negócios”, afirma
Alex. (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)

Os ministros do Supremo Tribunal
Federal estão reforçando contra eles
próprios o ônus da famigerada expressão Judicialização do Legislativo. É
cada dia mais notório em diferentes
setores – de bancas de advogados a
entidades do terceiro setor, passando
por escritórios de grandes empresas –
que a Corte, em vez de se posicionar
prioritariamente para assuntos constitucionais que não as questões políticas,
tem dado tiros nos pés dos togados. O
Congresso Nacional não ajuda. Leva
para o Supremo todas as insatisfações
regimentais ou políticas as quais poderiam resolver nas Casas. Já no STF,
as decisões recentes monocráticas de
barrar o decreto presidencial sobre a
venda de armas e de impedir o aumento do piso salarial dos enfermeiros
foram muito mal vistos por variados
segmentos da sociedade. Principalmente na saúde, setor no qual os únicos
beneficiados são os donos dos hospitais
privados (que ganham milhões de reais
por mês), e os governadores (que administram mal as unidades estaduais).

Contra a caça

A cada dez brasileiros, nove não
aprovam a ideia de autorizar a caça
no Brasil, de acordo com levantamento
do Instituto Datafolha para WWF-Brasil. Do total de entrevistados, 90% discordam da ideia de autorizar a caça
e 9% concordam. Quando perguntados
sobre votar em candidatos que apoiam
a caça, 88%
afirmam
que não votariam e
10% votariam.
A
pesquisa
ouviu 2.088
brasileiros
de 5 a 8 de
julho de 2022.

Fake nas redes

O termo “fake news” foi um dos mais relacionados e usados durante as eleições de
2018. Já na campanha eleitoral deste ano, a
expressão está com maior destaque. Levantamento realizado pela Walk The Talk mostrou que o número de posts com o termo
“fake news”, nas redes sociais no mês de
agosto de 2022 foi de 155.849 mil, 95% maior
do que o mesmo período de 2018 com 79.343
publicações. A pesquisa teve foco nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube.

Bilhões do MEI

Os Microempreendedores Individuais
(MEI) e as pequenas empresas se destacaram
no setor de concessão de crédito, registrando
alta de 57% no 2º trimestre em comparação
com os três primeiros meses do ano, totalizando R$ 92,8 bilhões. Levantamento realizado pelo Sebrae com base em dados do
Banco Central mostra ainda que de janeiro
a junho as instituições financeiras liberaram
R$ 151,9 bilhões para o setor.

Mais cidadania

Um mês após entrar em vigor a Lei Federal
nº 14.382/22 que reduziu prazos de habilitação
e celebração do matrimônio, o DF registrou
aumento de quase 14% no número de casamentos civis. Além disso, 83 pessoas no DF
modificaram seu primeiro nome em Cartório
de Registro Civil sem a necessidade de entrar
com ação judicial – uma outra vantagem da
lei. Os dados são da Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas Naturais.

Café com Tiro

O Clube de Tiro ATACC de Brasília organiza
para um dia antes das eleições (1º de outubro)
a 5º Edição do Café com Tiro, na capital. "As
armas e o café da manhã serão por conta da
ATACC", diz anúncio virtual. Os atletas terão
que pagar as munições, alvos e demais itens
que utilizarem no evento. É uma resposta
direta da turma do coldre para quem pediu
na justiça para fechar os clubes durante a
eleição. (Especial para O Hoje)

Candidato ressuscita proposta de
trem-bala entre Goiânia e Brasília
Reprodução

Eduardo Macedo, candidato a deputado
federal pelo PTB, defende volta de
projeto à pauta mesmo depois de
ex-ministro de Jair Bolsonaro dar
conversa por encerrada
Yago Sales
Parece que a expectativa
de goianos e brasilienses de
voltarem a ter um trem-bala
que liga Goiás a Brasília ganha
outro fio de esperança. Candidato a deputado federal, o presidente do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), Eduardo Macedo, propõe resgatar o antigo
projeto do trem-bala, que ficou
conhecido como Expresso Pequi e encheu os olhos da população, quando milhões foram
gastos em viagens internacionais de representantes de ambas as unidades à Itália, França
e Alemanha e destinaram ao
menos R$ 10 milhões a estudos
para a viabilidade do projeto
que acabou caindo no limbo
do esquecimento.
O projeto entusiasma tanto
o setor empresarial quanto o
agronegócio. A chegada de matéria-prima e o escoamento
da produção agrícola seriam
impactadas positivamente, afora a geração de empregos pauta constantemente discutida em período eleitoral.
Eduardo Macedo faz um
retrospecto histórico - que vai
de Getúlio Vargas a Juscelino
Kubitschek. “É uma questão

desenvolvimentista que o Brasil perdeu. Não existe mais
uma grande obra”, aponta.
“Somos um Estado multicultural, etnicorracial, que precisa
de projetos exequíveis. Qualquer país do mundo tem um
sistema ferroviário em pleno
funcionamento.”

Sonho de Perillo

Em março de 2017, o então
governador Marconi Perillo
(PSDB) foi a Brasília e sentouse com o presidente Michel
Temer e Alexandre Baldy, (à
época no PTN), que foi como
deputado federal, mas se tornaria ministro de Cidades, para
discutir o projeto. Na ocasião,
o tucano explicou ao mandatário federal o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA) sobre o
projeto do trem-bala feito pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O governo viabilizou o estudo por meio de um financiamento do consórcio formado pelas empresas EGIS, LOGIT, JGP e Machado Meyer. Na
reunião com o presidente, Perillo defendeu que o projeto
estava adiantado e que, em
três anos, as obras estariam

Eduardo Macedo defende volta de projeto à pauta mesmo depois de ex-ministro dar conversa por encerrada
avançadas, com investimento
inicial de R$ 6 milhões com
aumento gradual. O custo, afirmou Perillo, seria de R$ 2,9
bilhões a serem divididos entre
o Estado de Goiás, o governo
do Distrito Federal e o governo
federal. O investimento excedente seria aplicado pela empresa que venceria a licitação
que colocaria marcha na obra.
Por outro lado, a ideia, estudada pela ANTT, daria substância para dois outros serviços
e nenhum chegaria nem aos
pés dos ideais propagados pelos
ex-governadores Joaquim Roriz,
do DF, e Marconi Perillo, de
Goiás. Os dois sairiam do Plano
Piloto e chegariam no Centro

da capital goiana.
Em agosto de 2019, o ministro de Infraestrutura de Jair
Bolsonaro, Tarcísio Freitas atualmente candidato ao governo de São Paulo -, jogando
balde de água fria na ideia,
respondeu a uma repórter do
UOL: “Esquece. É um projeto
que não dura cinco minutos
de análise”. E, num raciocínio,
resumiu que a falta de demanda - de apenas passageiros, na
defesa dele - não se viabilizaria
economicamente.
Eduardo Macedo dá de
ombros ao sepultamento do
projeto pelo ex-ministro de
Jair Bolsonaro. “Independentemente do que o ministro

disse, tem que haver uma
ampla discussão. Unir a bancada goiana, a Assembleia
Legislativa de Goiás, os governos de Goiás e do Distrito
Federal”, sinaliza ele.
“Os trilhos e as estações são
baratos, caro são os trens”, acrescenta. Antes de afirmar que
Goiás é fraco com Parceria Público Privada (PPP) - forma de
o projeto caminhar para o sucesso - Macedo defende que é
necessário apresentar algo que
dê condições de tirar o projeto
do papel e executar. “O trembala vai ser um sucesso. São soluções que precisam se tornar
realidade”, termina, otimista.
(Especial para O Hoje)
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BuscaNdo pontos
Alan Deyvid/Atlético-GO

Eduardo Baptista
espera que Atlético
Goianiense pontue
em seus dois
próximos jogos
Breno Modesto
Na última segunda-feira
(19), o Atlético Goianiense,
penúltimo colocado na Série
A do Campeonato Brasileiro,
desperdiçou a chance que
teve para diminuir a diferença de pontos para o Coritiba,
primeiro time fora da zona
de rebaixamento da competição nacional. Isso porque,
jogando em casa, o time comandado pelo técnico Eduardo Baptista acabou sendo derrotado pelo Internacional
pelo placar de 2 a 1.
Apesar do resultado adverso, o comandante rubro-negro
afirmou que gostou da produção ofensiva de sua equipe.
De acordo com Eduardo Baptista, o Dragão, mesmo em desvantagem no placar, conseguiu
acuar o Colorado em alguns
momentos da partida. Além
disso, o treinador destacou que
seus comandados tiveram
chances claras para abrir o
placar e, também, empatar,
quando o confronto estava 2
a 1 para os gaúchos.
“Tudo é natural num momento como esse, em que o resultado (positivo) não vem. Eu
me apego à produção. (Na última rodada), nós enfrentamos
o vice-líder (Internacional) e fizemos com que ele ficasse acuado. Nós tivemos quatro chances

Para o treinador, o
Dragão precisa
arrancar pontos de
Corinthians e Avaí,
seus próximos
adversários

TAÇA DAS FAVELAS

para fazer o gol, uma chance
para empatar em 2 a 2. Quando
estava 0 a 0, tivemos três chances reais. Duas com o Churín e
uma com o Airton. Então, o
efeito da primeira semana cheia
de trabalho, aconteceu. Infelizmente, nós ainda tomamos gols.
O segundo foi muito mais um
acidente de percurso. Mas poderíamos ter evitado o primeiro.
Eu acredito muito no trabalho.
Qualquer tipo de conversa que
eu tiver com ele (jogadores),
não resolve muito. O que motiva é o trabalho. Temos que
acreditar nisso e os resultados
precisam começar a aparecer.
Temos mais uma semana para

ajustar essa parte defensiva,
que não é só a defesa”, disse
Eduardo Baptista.
Depois da pausa para a
Data Fifa, o Rubro-Negro terá
dois jogos em quatro dias.
Ambos como visitante. Na próxima quarta-feira (28), duelará contra o Corinthians, na
Neo Química Arena. E, no sábado (1), terá um confronto
direto com o Avaí, na Ressacada. Para Eduardo, é preciso
pensar em um jogo de cada
vez. No entanto, o técnico entende que sua equipe precisa
pontuar nos dois jogos.
“Não adianta a gente pensar em dois jogos. Nós temos

que pensar apenas no próximo. Teremos pela frente um
adversário duro, que é o Corinthians. Quando eles jogam
em casa, é sempre complicado.
É um time muito competitivo.
Além disso, o torcedor deles
joga junto. Nós conhecemos.
Mas é um time que o Atlético
Goianiense já conseguiu, mesmo como visitante, fazer o resultado (positivo). Temos que
buscar isso. Vamos treinar e
nos preparar para isso. E, só
depois, pensar no jogo do Avaí.
Nesse jogo (contra o Corinthians), nós precisamos pontuar”, finalizou Eduardo Baptista. (Especial para O Hoje)

APARECIDENSE

Isabela Azine

Presidente da Cufa
faz avaliação positiva
da Taça das Favelas
Com um mês de disputa, a edição de 2022
da Taça das Favelas entra em sua reta final. No
próximo final de semana, serão definidos os
times classificados às finais da competição, que
acontecerão no dia 8 de
outubro, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga,
em Goiânia.
Próximo de conhecer
as equipes que disputarão
os títulos masculino e feminino da Taça das Favelas, o presidente da
Cufa Goiás, Breno Cardoso, diz que suas expectativas para as semifinais
são enormes, já que cada
agremiação deixará tudo
em campo para buscar a
vaga na final.
“A expectativa é enorme, porque a competição
afunilou. Agora, restam
apenas quatro equipes
masculinas e quatro femininas. E nós sabemos
que eles jogam agora pelas vagas nas finais, que
será transmitida para
todo o Estado e que é
uma grande vitrine para
que os atletas de periferia sejam vistos. Então,
a expectativa é muito
grande, tanto para a semifinal quanto para a
final, que será uma grande mobilização social,
através do futebol”, disse
Breno Cardoso.
Mesmo que a Taça
das Favelas ainda esteja

em andamento, a avaliação de Breno acerca
da atual edição é totalmente positiva. Segundo
ele, o campeonato conseguiu atingir seu objetivo principal, que era
dar aos jovens da periferia a oportunidade de
ter experiências semelhantes às dos jogadores
profissionais.
“Avalio de forma muito positiva, porque, mais
uma vez, conseguimos fazer com que o principal
objetivo da Taça das Favelas fosse cumprido.
Embora o nosso desejo
seja o de atletas serem
revelados, o que sempre
tem acontecido, como
nesta edição, onde muitos
atletas já receberam convites de clubes de Goiás
e até mesmo de fora do
Estado, o nosso objetivo
principal é colocar a periferia no foco, no centro
da discussão e das atenções. E a Taça das Favelas
faz isso. A Taça das Favelas dá aos jovens da
periferia a oportunidade
de ter experiências semelhantes às dos jogadores profissionais. Assim,
naquele momento, eles
se tornam os “atores
principais” deste espetáculo e vivem uma experiência que a periferia,
geralmente, não vive”,
finalizou Breno Cardoso.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

O meia quer o acesso à Segundona para retribuir tudo que o Camaleão já fez por ele

Robert diz que acesso à Série B
seria algo extraordinário
No próximo domingo (25),
a Aparecidense tem a oportunidade de escrever mais um
capítulo inédito em sua história. Em seu primeiro ano disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Camaleão
precisa apenas de uma simples
vitória contra o Mirassol, fora
de casa, para conquistar o acesso à segunda divisão nacional.
Caso a vaga na Segundona
seja confirmada, será o segundo acesso do meia Robert
pela equipe de Aparecida de
Goiânia. Campeão da Série D
no ano passado, o jogador diz
que, se acontecer, o feito da
Cidinha será algo extraordinário, principalmente porque,
no início, pouca gente acreditou que seria possível.
“Vai ser algo extraordinário.

Eu tenho construído uma história dentro do clube. Já consegui um título inédito, que
foi a Série D do Campeonato
Brasileiro. Mas, um acesso para
a Série B, que era algo inimaginável no começo do campeonato, até por ser o primeiro
ano da Aparecidense na Série
C, vai ser histórico para mim,
para o clube e para a cidade.
Poucas pessoas acreditaram,
mas nós sempre acreditamos.
E eu fico feliz por estar construindo uma história tão importante assim”, disse Robert.
Com 186 jogos disputados
pela Aparecidense, Robert está
a um passo de adicionar mais
uma façanha à sua história no
clube. De acordo com o meia,
o acesso seria uma maneira
de retribuir tudo que o Cama-

leão fez por ele desde sua primeira passagem, em 2012.
“Fico feliz. Construir uma
história em um clube é sempre muito difícil. No futebol
e, principalmente no Brasil,
tem muitas idas e vindas. Você
joga em vários clubes e acaba
não conseguindo ter um vínculo com um só. Mas a Aparecidense abriu as portas para
mim. Eu os abracei e eles me
abraçaram. Conseguimos
construir essa história juntos.
(Se o acesso vier), tenho certeza que vai ser algo extraordinário para mim e para todo
o elenco. Agradeço a todos
que acreditaram em mim desde o início. Eu espero retribuir
com esse acesso”, finalizou
Robert. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Depois de vencer em casa com gol de pênalti marcado por Neto Pessoa, Vila Nova chega aos 37 pontos e à 13ª colocação na Série B

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Vila NoVa VENcE crB
por 1 a 0 e sobe para 13º

Maiara Dal Bosco
O Vila Nova fez o dever de
casa na noite desta quinta-feira
(22), diante do CRB e venceu a
equipe alagoana com gol marcado por Neto Pessoa, de pênalti.
Jogando no Onésio Brasileiro
Alvarenga (OBA), o Tigre conquistou a terceira vitória consecutiva na competição e chegou
a ficar com um jogador a menos,
quando Dentinho foi expulso,
aos 43 minutos do 2º tempo. Allan Aal, técnico do Tigre, também recebeu cartão vermelho
após o término da partida, por
reclamação, e não comandará
o time na próxima rodada.
Embalado, o Vila Nova é,
neste momento, o 13º colocado na competição, com 37
pontos conquistados, cinco a
mais do que o primeiro time
na zona de rebaixamento, o
CSA. Já o CRB, permanece em
9º, com 40 pontos.

O jogo

O jogo começou movimentado no OBA. O Tigre teve boa
oportunidade aos 18 minutos,

Jogando no OBA, Tigre abriu o marcador com Neto Pessoa,
de pênalti, e conquistou terceira vitória consecutiva
com jogada de Kaio Nunes. Na
sequência, aos 19, foi a vez do
CRB arriscar com Anselmo Ramon, que finalizou de longe e
a bola foi direto para fora. Aos
28, após cobrança de falta da
equipe alagoana, Wellington
Carvalho cabeceou, mandando
a bola perto da trave vilanovense. Aos 31, Raul Prata desperdiçou boa chance para o

CRB, mas a zaga do Tigre afastou o perigo. Aos 38, Moccelin
ficou na cara do gol e perdeu
a chance de abrir o marcador
após a defesa de Tony. Já aos
41, após receber passe de Willian Formiga, Neto Pessoa ficou
na cara do gol e perdeu grande
chance de abrir o placar para
o Tigre. Na sequência, a arbitragem já marcava impedi-

mento na jogada.
Na etapa complementar,
Wagner foi derrubado por Wellington Carvalho dentro da
área do CRB e um pênalti foi
marcado. Após a revisão do
lance pelo VAR (Árbitro de Vídeo), Neto Pessoa foi para a
cobrança, marcou e abriu o
placar para o Vila Nova. Aos
10 minutos, após jogada de

FICHA técnica
Vila Nova 1 x 0 CRB
Data: 22 de setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio onésio Brasileiro alvarenga (oBa),
em Goiânia (Go). Gol: Vila nova - neto Pessoa (2t). Expulsos: Vila nova - Dentinho (2t) e allan aal (final do jogo). 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 (alisson cassiano) e Willian Formiga; sousa, Jean Martim (ralf) e
Wagner; Dentinho, Kaio nunes (Hugo cabral) e Dentinho.
Técnico: allan aal

CRB: Diogo silva; raul Prata (reginaldo), Gum,
Wellington carvalho e Guilherme romão; claudinei (Bruninho), Juninho e rafael longuine;
Paulinho Moccelin, emerson (Fabinho) e anselmo ramon (Gabriel conceição).
Técnico: Daniel Paulista

Wagner, Sousa fez o desvio e
quase ampliou para o Tigre.
Aos 14, o CRB chegou ao ataque
com Anselmo Ramon, que cabeceou para a defesa do goleiro
Tony. Na sequência, o CRB teve
nova oportunidade com Emerson Negueba, que acertou o
travessão do gol colorado. Aos
43, após Dentinho deixar o
braço no rosto de Romão, o
atacante do Tigre acabou sendo
expulso e não jogará a próxima
partida, diante do Operário. O
técnico Allan Aal também recebeu cartão vermelho após o
apito final, por reclamação, e
não comandará a equipe na
próxima rodada.

Próximos jogos

O Vila Nova volta a entrar
em campo na próxima sexta-feira (30), às 19h. O Tigre
enfrenta o Operário, no estádio Germano Krüger, em
Ponta Grossa (PR). Já o CRB
volta a jogar no sábado (01),
às 18h30. A equipe alagoana
enfrenta o Ituano, fora de
casa, no estádio Novelli Júnior. (Especial para O Hoje)
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Além da falta de
infraestrutura, os
pedestres ainda
enfrentam o
desrespeito por
parte dos motoristas
que ocupam as
calçadas e rampas

Calçadas inacessíveis e desrespeito
marcam a cidade para o cadeirante
Ponto de ônibus e coletivos sem rampa e calçadas quebradas e ocupadas fazem parte dos desafios
Sabrina Vilela
Prestadora de serviço, Deborah
Fontinelle Carvalho, 38, é cadeirante há 22 anos devido a mielite
cervical transversa - inflamação
que afeta a medula espinhal em
toda sua largura. Para ela, trafegar
pelas ruas de Goiânia é um grande
desafio visto que não são todos os
lugares que possuem rampa de
acesso, banheiro adaptado e o
transtorno de ter as rampas dos
ônibus sempre estragadas.
Esses problemas fazem parte do
dia a dia de Deborah e de outros
17,3 milhões de brasileiros acima
de 2 anos de idade que possuem algum tipo de deficiência, conforme
a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
de 2019. Esse número representava
8,4% da população. Já em Goiás,
nesse período eram 8,5% dos goianos
com mobilidade reduzida.
"O poder público tinha que ter
uma visão mais ampla com relação
à inclusão e acessibilidade, ter um
planejamento melhor entre os engenheiros e arquitetos que trabalham com esse tipo de serviço. Para
inclusão tem que ter respeito, de
ambas as partes", afirma Deborah.
Ela destaca que é obrigação do
poder público deixar as calçadas adequadas para todas as pessoas, de forma que os cidadãos com mobilidade
reduzida possam usufruir. "Todos nós
pagamos impostos, então merecemos
uma qualidade de vida melhor".

“Todos nós pagamos impostos, então merecemos uma qualidade de vida melhor”,
lamenta a cadeirante Deborah Fontinelle Carvalho, que é cadeirante há 22 anos

A chave da acessibilidade
é o respeito

"Minhas maiores dificuldades são
as calçadas que muitas vezes não
têm rampas rebaixadas e quando
encontro uma calçada com rampa
normalmente tem um carro tampando", desabafa Maria de Fátima
Ferraz,45. Ela é cadeirante há 42
devido a uma paralisia infantil e
mora no setor Maysa 1, em Trindade.
Quando ela precisa usar o transporte público o transtorno é ainda
maior. Maria de Fátima vai para a
rua esperar o ônibus porque a calçada
do ponto é muito elevada. Ela reclama
também que por várias vezes têm que
esperar outros ônibus porque a maioria está com o elevador estragado.
"Na minha opinião, para melhorar acessibilidade tem que ter empatia, respeito e amor pela pessoa
com deficiência". Ela acredita que
leis voltadas para acessibilidade
precisam ser cumpridas, principal-

Maria de Fátima Ferraz é cadeirante há 42 anos devido à paralisia infantil
mente no que se refere a banheiros
é apenas para pessoas com deficiênadaptados em locais públicos.
cia, mas com outras parcelas da poA reportagem entrou em contato
pulação como idosos, gestantes, obecom as prefeituras de Goiânia e Trinsos e pessoas que tenham que ficar
dade sobre as reclacom mobilidade remações de Deborah
duzida de forma
e Maria, mas até o
provisória.
Arquiteto e urbanista
fechamento desta
"Goiânia não é
edição não obtiveuma cidade exemaﬁrma que Goiânia
mos resposta.
plo de acessibilidanão é uma cidade exemplo
de tão pouco próxide acessibilidade e ainda
Arquitetura
mo disso", declara
Para o arquiteto
o especialista. A jusestá longe disso”
e urbanista Paulo
tificativa, para ele,
Paulo Renato Alves
Renato Alves, os daé que envolve não
dos e as queixas reapenas construções
velam a necessidade de uma adappúblicas, mas também construções
tação com relação à acessibilidade
privadas como comércios e morana capital. Ele conta também que a
dias. Ele explica que em Goiânia,
necessidade de acessibilidade não
em construções com menos de sete

{{

anos é exigido que se leve em consideração a NBR 9050 - norma desenvolvida pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Por se tratar
de uma norma muitos não se preocupam em segui-la, apenas projetos
mais recentes da prefeitura.
"Apesar dessa cobrança, muitas
construções simples nas áreas periféricas da cidade, que em sua grande
maioria não contam com a orientação técnica de um arquiteto, não
adotam essas normas de acessibilidade”, pontua ele, ao destacar ainda
que nas cidades do interior a situação é ainda pior, visto que a fiscalização não é tão efetiva e a maioria
das construções são antigas.
"Por exemplo se eu permitisse
que alguém construísse esse comércio
na década de 90, mas agora eu acho
que a pessoa com deficiência deve
ter acesso ao local e exigir rampa,
corrimão, orientação tátil. Como cobrar isso de um comerciante que já
tinha autorização para funcionar?",
exemplifica. Contudo, a prefeitura
começou a fazer essa cobrança ao
renovar o alvará de funcionamento.
Alves acredita que é necessário
ter um incentivo para que a população se adapte às normas de acessibilidade. Uma forma de fazer isso
é fazer o recolhimento de imposto
para quem fizer com que seu estabelecimento atenda a acessibilidade,
conforme ele destaca.
A filha de Paulo teve que ficar
dois anos em uma cadeira de rodas
e ele afirma que sentiu na pele a dificuldade de não se sentir aceito em
qualquer lugar. "A gente abria mão
de muita coisa para ficar em casa
porque sabia que não teria acesso.
A escola dela não tinha acessibilidade, uma escola cara do setor Bueno. Quando ela estava na cadeira
de rodas tiveram que transferir a
sala dela para o primeiro andar porque não tinha nada que a levasse
para a outra. O restaurante da escola
era no último andar. Então eu tinha
que buscar ela na escola para almoçar e depois deixar ela lá de volta".
O especialista afirma que, com
exceção da Lei das Calçadas, Goiânia
não tem outra lei que trate mais detalhadamente sobre acessibilidade.
“O que se tem hoje e que é seguido
nos projetos arquitetônicos, é a NBR
9050, que traz todas as diretrizes técnicas necessárias para atender às
pessoas com deficiência. E é essa norma que é cobrada pela fiscalização
de Goiânia. (Especial para O Hoje)
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Para STJ, pandemia não pode prejudicar
remição da pena para os presos
Maioria dos fornecedores preferem estender prazos

Comerciantes
apostam na
renegociação
de prazos com
fornecedores
Vinicius Marques
Com grandes dificuldades em controlar o caixa, devido
a péssima situação fiscal do país, atualmente, vários empresários estão com dificuldades em quitar suas dívidas
e acabam pedindo mais prazos para pagamentos, tentam
renegociar suas dívidas e buscam menores taxas de
juros. A renegociação de prazos de pagamento com os
fornecedores auxilia no alívio do fluxo de caixa.
Goiânia, já lidera o número de pessoas físicas endividadas na região Centro-Oeste do país desde julho, segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC). O número de devedores em Goiânia cresceu
1,9% em agosto em relação a julho e 7,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado.
Com o endividamento das famílias, cada vez menos
pessoas têm acesso ao mercado, devido ao poder de
consumo resumido. Com isso, o fluxo de caixa das empresas tende a cair.
Segundo dados do Serasa Experian, em julho deste
ano, 6,2 mi de empresas estão negativadas, acumulando
uma dívida total de R$101,5 mi. São números que refletem diretamente na sobrevivência dos CNPJ’s, principalmente de pequenos comerciantes que contam com
pouco fluxo de caixa para as renegociações.
Esse é o maior número de empresas devedoras
desde o início da série histórica em 1998 e mostra
como pode ser crítica a situação, principalmente, de
pequenas empresas.

Estoque menor

Cardoso Pimentel, 62, comerciante, dono de um restaurante no Setor Leste Vila Nova, afirma que sempre
faz seu estoque antecipado e à vista, mas diante dos últimos aumentos dos insumos e redução do público,
vem reduzindo também as compras, a tendência é
comprar menos e negociar prazos. “A gente vai tentando
segurar os preços, tentando segurar os clientes, mas
aos poucos a gente também precisa aumentar [os preços]”. afirma Cardoso.
Pequenos comércios como o de Cardoso, têm lutado
para que as dívidas não se tornem um endividamento,
mas quando isso ocorre é necessário que alguns procedimentos sejam tomados para que a dívida não se acumule tornando um problema financeiro ainda maior e
leve ao fechamento da empresa.
A Intrum, que analisa os comportamentos de pagamentos em 25 países, publicou um relatório nada favorável
ao mercado onde afirma que 66% das empresas reconhecem o alto risco de atraso ou calote nos recebíveis.
O relatório também afirma que a inflação (69%) e
taxa de juros altas (65%) são os maiores desafios que
afetarão a capacidade de pagamento do cliente. Devido
ao atual cenário, 70% das empresas concordaram em
aumentar os prazos para pagamentos dos clientes. A
pesquisa foi realizada com cerca de 700 empresas espalhadas pelo país.
Atualmente, 61% das companhias estão com dificuldades de pagar seus fornecedores em dia em razão
da inflação. Entre 2021 e 2022, saltou de 47% para 56%
a proporção de empresas que precisaram pedir para
estender os prazos de pagamentos aos fornecedores
em razão das incertezas macroeconômicas.
Já a situação dos pequenos comerciantes em Goiânia,
é diferente, uma vez que as compras são, muitas vezes,
realizadas em pequenos atacadistas ou em atacarejos
e esses lugares não costumam oferecer parcelamentos,
com exceção do uso do cartão de crédito. Nesse caso,
os pequenos empresários estão comprando menos insumos e renovando aos poucos os estoques enquanto
esperam que a economia volte a aquecer.
A vendedora da empresa HB Embalagens, Luana
Beatriz, que vende para pequenos e grandes comércios,
explicou que as empresas estão tentando negociar mais
preço do que prazo. “Na verdade, o que os comerciantes
querem mais é preço baixo e a solicitação por prazo
continua a mesma de antes, compram menos produtos,
mas ainda estão pagando em dia”. Afirmou, Luana.
Entender a natureza da dívida e o motivo da falta
de recursos (Inadimplência), é apenas o início da
jornada em busca do principal, a negociação ou até renegociação, buscando a menor taxa de juros e a sobrevivência do negócio. (Especial para O Hoje)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) entendeu ser possível
a remição parcial da pena para presos que,
em razão da pandemia da Covid-19, ficaram
impossibilitados de continuar o trabalho ou
os estudos. O julgamento trouxe nova interpretação do STJ para o artigo 126 da Lei
7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP) nos
casos envolvendo a hipótese excepcional da
pandemia da Covid-19. O precedente qualificado deverá orientar os tribunais de todo o
país na solução de casos idênticos. Ao interpretar a norma, o STJ sempre entendeu que
o fato de o Estado não proporcionar ao preso
meios para trabalhar ou estudar não era motivo suficiente para reconhecer em seu favor
a remição ficta da pena. No julgamento do recurso repetitivo, o relator, ministro Ribeiro
Dantas, propôs que se fizesse uma distinção
(distinguishing) entre essa hipótese consagrada na jurisprudência e os casos em que o

Estado não pôde proporcionar meios de trabalho ou estudo devido à crise sanitária. A
tese firmada pelo colegiado diz: "Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser
conferida ao artigo 126, parágrafo 4º, da LEP,
os princípios da individualização da pena,
da dignidade da pessoa humana, da isonomia
e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõem o cômputo do período de restrições
sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho
em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente
em razão do estado pandêmico". Segundo
Ribeiro Dantas, a jurisprudência do STJ, "consolidada para um estado normal das coisas",
não deve prevalecer na situação de uma
pandemia com a dimensão da que aconteceu
com o vírus da Covid-19.

Sem rol taxativo
Foi publicada a Lei
14.454 que derruba, definitivamente, o chamado “rol taxatixo” para a
cobertura de planos de
saúde. Assim, as operadoras de assistência à
saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou
tratamentos que não estão incluídos no rol de
procedimentos e even-

tos em saúde suplementar. A lei foi uma resposta da mobilização de
associações de pacientes
usuários de planos de
saúde contra decisão do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que, em junho deste ano, decidiu
que os planos só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no Reps.

Televisão por assinatura
Foi sancionada a lei
que autoriza a prorrogação de outorgas do
chamado Serviço Especial de Televisão por
Assinatura (TVA). A
prorrogação poderá ser
feita se elas se adaptarem aos termos de autorização do chamado
Serviço de Acesso Con-

dicionado (SeAC), termo que engloba os modelos atuais de TV por
assinatura.
A
Lei
14.453/22 foi publicada
no Diário Oficial da
União. Essa primeiras
TVs por assinatura, conhecidas como TVAs,
foram criadas pelo Decreto 95.744/88.

STF julga
inconstitucional lei
que autoriza porte
de arma para
procuradores
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos de leis de Mato Grosso,
do Espírito Santo e do Maranhão
que autorizam o porte de arma
a procuradores do estado. A decisão foi tomada, em sessão
virtual, no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) 6972, 6977 e 6979, ajuizadas pelo procurador-geral da
República, Augusto Aras.

Para TRF1, pandemia não desobriga
o “revalida” de diploma estrangeiro
A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reformou a
sentença que havia concedido a uma
médica o direito à inscrição provisória
do diploma estrangeiro, enquanto durasse a pandemia da Covid-19. Com a
decisão, é preciso revalidar diploma estrangeiro de médico para o exercício da
profissão no Brasil. Ao analisar o processo, o relator, juiz federal convocado

Itagiba Catta Preta Neto, afirmou que
apesar da declaração de Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional por surto do novo coronavírus,
pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 30/01/2020, "não cabe ao
Poder Judiciário substituir os Poderes
Legislativo e Executivo em suas funções
[...] para determinar o registro provisório
de médico sem a devida revalidação".

RÁPIDAS

t

2 Oportunismo e demagogia - O Plenário da Câmara de Goiânia aprovou o projeto de

lei (533/2021) que dá o nome da cantora Marília Dias Mendonça ao Centro Cultural
Mercado Popular da Rua 74, no Setor Central. (Especial para O Hoje)

Mercado popular de Goiânia terá
o nome de Marília Mendonça
Foi aprovado o Projeto de
Lei que leva o nome de Marília Mendonça ao Mercado Popular da Rua 74, no Setor
Central, nesta quinta-feira
(22). De autoria do vereador
Geverson Abel (Avante), o plenário da Câmara de Goiânia
autorizou a decisão por unanimidade, durante a segunda
e última sessão.
A efetivação do PL depende da sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Segundo o vereador, a expectativa é que Cruz sancione o
projeto “por se tratar de um
reconhecimento de Goiânia a
essa grande cantora, Marília
Mendonça''. Portanto, acredito

piamente que nossa proposta
vai se tornar lei”.
Na justificativa da homenagem, Abel relembra inúmeras passagens artísticas
da cantora, que nasceu em
Cristianópolis, mas foi criada
em Goiânia. Levou o nome
de Goiás para todos os cantos do Brasil e do mundo.
Uma artista de enorme talento e carisma. Nossa proposta é apenas uma singela
homenagem a essa fabulosa
cantora”, disse Abel.“Marília
Mendonça é ícone da música
sertaneja e será lembrada
por gerações pelo legado deixado”, concluiu o autor. O
tradicional Mercado Popular

da 74 é conhecido por ser
palco de apresentações musicais voltadas a MPB, samba, pagode, pop e outros ritmos, inclusive o sertanejo,
além do seu famoso perfil
gastronômico.

Homenagens

Após ser vítima de um desastre aéreo, em Minas Gerais, em novembro de 2021,
Marília Mendonça vem recebendo homenagens em
todo o país até os dias atuais.
Em Goiás, o hospital municipal de Cristianópolis também passou a ter o nome da
artista. (Ana Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)
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Durante ou após as chuvas, a água acumulada sobre a pista também pode provocar situações especiais de perigo

Dias chuvosos exigem atenção
redobrada no trânsito da capital
Alexandre Paes
Nesta semana cerca de 20
veículos se envolveram em
acidentes incluindo um capotamento registrado no Jardim Goiás e um engavetamento no Parque Amazônia,
ambos em Goiânia. As colisões foram causadas pelos
frutos dos pés de jamelão que
ficam no canteiro central da
via, associado ao início das
chuvas, o que deixou a pista
molhada e escorregadia.
A aposentada Francisca Saraiva Nunes, 59, já viu alguns
acidentes na porta de casa,
segundo ela, por causa da pista escorregadia. “Já presenciei
muitos acidentes. Quando
caem muitas frutinhas no
chão e junta com essas chuvas, o que eu mais vejo são
os motoqueiros caindo ou
dançando [escorregando] pela
pista. Também já tiveram dois
carros que rodaram nesta semana”, afirma a idosa.
Daiane de Souza Ferreira,
estava entre um dos veículos
envolvidos no engavetamento.
Ela retornava para casa de

Somente nesta semana, cerca de 20 veículos se
envolveram em acidentes devido aos jamelões que
caem dos canteiros centrais das avenidas
motocicleta com o namorado,
quando o veículo deslizou na
pista e ambos caíram. "Estávamos andando tranquilamente e de repente a moto virou.
Meu namorado entrou em desespero, mas caímos e quando
fui me levantar, minha mão
afundou naquela lama estranha. Eu achei que era óleo,
mas uma moradora disse que
era por conta dos jamelões da
árvore", explicou Daiane.
A chuva pode interferir na
segurança do trânsito, alterando as condições da via, diminuindo a capacidade visual
do condutor e modificando
padrões de condução e comportamento dos veículos,
como a aderência e a estabilidade. E em dias de chuva, é
importante redobrar a atenção
no trânsito e seguir as orientações de direção defensiva.
Mesmo uma chuva rápida

e de pequena intensidade exige cuidados dos condutores,
pois afeta a visibilidade e as
condições de aderência do
veículo na pista. “As condições
de mau tempo podem se agravar a ponto de impedir o deslocamento seguro, e os pés
de jamelão soltam um líquido
além da poupa da própria
fruta que cai na pista deixando tudo muito liso”, comentou
o especialista em mobilidade
urbana, Marcos Rothen.
Durante ou após as chuvas,
a água acumulada sobre a
pista também pode provocar
situações especiais de perigo,
como a aquaplanagem, que é
o fenômeno no qual os pneus
não conseguem remover a lâmina de água e, literalmente,
perdem o contato com a pista.
“Durante a aquaplanagem,
a direção fica repentinamente
leve e o condutor perde o con-

trole do veículo. No caso das
motocicletas, então, torna-se
muito difícil controlá-la e a
queda é praticamente inevitável”, explica Miguel Ângelo Pricinote, coordenador da Movase Fórum de Mobilidade.
Muitos motoristas que passaram um longo período dirigindo na rua seca se esquecem
do efeito da água no asfalto.
“O ideal é que o condutor tenha mais atenção, além de fazer a manutenção do veículo”,
complementa Pricinote.

Árvores estão
sendo substituídas

A substituição dos pés de
jamelão em Goiânia está
acontecendo gradativamente.
Em algumas avenidas foram
plantadas mudas de ipês, por
exemplo. A Agência Municipal
Meio Ambiente (Amma) informou que essa troca é lenta

para que não haja impacto
ambiental na cidade. A poda
dos Jamelões é realizada pela
Companhia de Urbanização
de Goiânia (Comurg).
Apenas em 2022, mais de
350 jamelões foram extirpados, seguindo um plano que
reduz o impacto ambiental da
capital. "Todas as árvores plantadas atualmente são recomendadas pela Amma, por serem apropriadas para as vias
públicas", pontua o presidente
da agência, Luan Alves.
O superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento da Amma, Ormando Pires,
explica que o trabalho é feito
de maneira que não cause
danos ao meio ambiente. "As
árvores novas são plantadas
no canteiro central, e quando
atingem a idade adulta, a
Amma autoriza a extirpação
dos jamelões", ressalta.
Em nota, a Amma ressaltou
que “o objetivo deste trabalho
é garantir que os frutos das árvores caiam apenas sobre os
canteiros centrais, evitando a
queda no asfalto e os riscos
para os motociclistas”, finaliza.

Como evitar situações de risco no trânsito
A secretária municipal de
mobilidade (SMM), que, entre
outras atribuições, é responsável por ações de fiscalização
e educação para o trânsito,
tem algumas dicas de segurança que os condutores de
veículos automotores devem
observar nos dias chuvosos.
“Os condutores precisam
redobrar a atenção, pois a combinação de asfalto molhado,
baixa visibilidade e poças
d’água aumentam o risco de
acidentes. O motorista precisa
reduzir a velocidade, preferencialmente abaixo da máxima da via durante as chuvas.
A distância de segmento em
relação ao veículo da frente
deve ser maior”, orienta Horácio Ferreira, gerente de educação de trânsito da pasta.
Outra dica fundamental é
desacelerar o veículo e diminuir a velocidade, mas não
frear bruscamente, pois se as

rodas estiverem travadas no
momento que voltar o contato
com a pista, o veículo se desgovernará. “É dever do proprietário do veículo ficar atento
e trocar os pneus sempre que
a profundidade dos sulcos atingir 1,6 mm. Adiar a hora da
troca é uma economia que não
vale a pena, e coloca em risco
a mobilidade nos centros urbanos”, destacou Ferreira.
Além de evitar colisões provocadas por freadas bruscas e
pela pista escorregadia, trafegar
a uma distância segura permite
que o condutor tenha tempo
de reagir em caso de imprevistos. “Evite passar a mão no
vidro para desembaçar, pois
isso piora a visibilidade. O ideal
é usar um pano limpo, usar o
ar-condicionado (nos carros
que possuem o equipamento)
ou o ventilador”, finalizou o
gerente de educação no trânsito. (Especial para O Hoje)

Motorista deve verificar pneus e palhetas do limpador de pára-brisas para enfrentar os dias chuvosos
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Livro revela práticas de

Trump, com uso até de ouro

Forças armadas da Rússia estão divididas sobre a melhor forma de combater os avanços da Ucrânia

Tropas russas
estão divididas
e Putin sofre com
contraofensiva
Presidente russo estaria dando instruções diretamente
aos generais em campo, tática de gerenciamento
altamente incomum em um exército moderno
As forças armadas da Rússia estão divididas sobre a melhor forma de combater os
avanços inesperados da Ucrânia no campo de batalha este
mês, de acordo com várias
fontes familiarizadas com a
inteligência dos EUA, já que
Moscou se viu na defensiva
tanto no leste quanto no sul.
O próprio presidente russo, Vladimir Putin, está dando
instruções diretamente aos
generais em campo, disseram
duas fontes familiarizadas
com a inteligência dos Estados
Unidos e do Ocidente — uma
tática de gerenciamento altamente incomum em um
exército moderno que, segundo essas fontes, sugere a estrutura de comando disfuncional que atormentou a guer-

ra da Rússia desde o início.
As interceptações de inteligência capturaram oficiais
russos discutindo entre si e
reclamando com amigos e parentes sobre a tomada de decisões de Moscou, disse uma
dessas fontes. E há divergências significativas na estratégia com os líderes militares
lutando para chegar a um
acordo sobre onde concentrar
seus esforços para reforçar
as linhas defensivas, disseram
várias fontes familiarizadas
com a inteligência dos EUA.
O Ministério da Defesa da
Rússia afirmou que está redistribuindo forças para Kharkiv no nordeste — onde a
Ucrânia obteve os ganhos
mais dramáticos — mas fontes
dos EUA e ocidentais dizem

que a maior parte das tropas
russas ainda permanece no
sul, onde a Ucrânia também
montou operações ofensivas
em torno de Kherson.
Até agora, a Rússia respondeu aos avanços da Ucrânia lançando ataques contra
infraestruturas críticas, como
barragens e usinas de energia
– ataques que os Estados Unidos veem como ataques de
“vingança” em vez de salvas
operacionalmente significativas, disse uma fonte.
A ordem de mobilização
de Putin é significativa porque é um reconhecimento direto de que a “operação militar especial” de Moscou não
estava funcionando e precisava ser ajustada, disseram
analistas militares.

As práticas empresariais do ex-presidente dos
Estados Unidos Donald
Trump incluíram alguns
momentos espantosos,
como o pagamento com
barras de ouro que foram
transportadas até seu
apartamento na Trump
Tower, em Nova York. É
o que revela um livro a
ser lançado pela repórter
do “The New York Times”
Maggie Haberman.
Haberman revela novos detalhes sobre as transações de Trump no mundo imobiliário em Nova
York e vai além. Os trechos
relatam uma ameaça velada feita ao dono de uma
revista que iria publicar
o patrimônio líquido insuflado dele e o fato de
suas empresas terem lidado com a máfia em algumas transações.
Em paralelo, outras prá-

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Russos correm para
deixar país e lotam voos
Os voos para fora da Rússia
lotaram e os preços das passagens aéreas dispararam, em
meio à grande quantidade de
russos que tenta deixar o país.
A procura por passagens explodiu após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar
uma mobilização militar parcial. De acordo com o ministro
russo da Defesa, Sergei Shoigu, 300 mil reservistas devem
ser inicialmente convocados.
As pesquisas por passagens
aumentaram no site de reservas de voos mais popular da
Rússia, o Aviasales, de acordo
com dados do Google Trends.
Segundo o Aviasales, os
voos diretos desta quarta de
Moscou para Istambul, na
Turquia, e para Yerevan, na
Armênia, estavam esgotados
– ambos os países permitem
a entrada de russos sem visto.
As passagens para voos operados pela Air Serbia de Moscou para Belgrado, na Sérvia,
também esgotaram para os
próximos dias.
Ao mesmo tempo, os pre-

Procura explodiu e preços aumentaram após anúncio de Putin
ços das passagens de ida para
a Turquia dispararam para
quase 70 mil rublos (cerca
de R$ 6 mil) – um aumento
de três vezes em comparação
com os cerca de 22 mil rublos
(aproximadamente R$ 2 mil)
cobrados há uma semana,
de acordo com dados do Google Flights.
As tarifas para Dubai, nos
Emirados Árabes Unidos,
também aumentaram, com a
passagem mais barata da
classe econômica custando
cerca de 300 mil rublos (cerca
de R$ 25,7 mil).
De acordo com a agência
de notícias Reuters, uma fonte

do setor de turismo informou
que ainda não havia restrições
impostas para viagens ao exterior. No entanto, segundo a
fonte, as pessoas estavam correndo para sair da Rússia,
com medo de, em breve, não
poderem mais deixar o país.
Apesar de os russos ainda
serem autorizados a deixar o
país, suas opções são cada
vez mais limitadas, devido às
sanções ocidentais a Moscou.
Estados membros da União
Europeia que fazem fronteira
com a Rússia, Letônia e Estônia não têm interesse em receber russos que fogem da
mobilização militar.

GOVERNO
FEDERAL

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM CRISTALINA-GO
A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à
viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado na rua Vinte e Um de Abril,
bairro Centro, município Cristalina/GO. O imóvel deverá possuir documentação regularizada junto
aos Órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente
695m², preferencialmente em um único pavimento, com pé direito mínimo de 3,5m, com vão interno
livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da
Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e
legislações aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta de manifestação de interesse
na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área
construída em m² e dados para contato da oferta do imóvel; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em
nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos
devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais enviados
via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro
5LRGH-DQHLUR5-&(3(VFODUHFHPRVTXHDSHVTXLVDGHPHUFDGR¿FDUiDEHUWDDR
recebimento de ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402
Bairro Estoril - CEP 30494-080 - BH/MG
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 03/10/2022 - 10:20h

REAÇÃO

ticas empresariais do expresidente dos Estados Unidos estão agora sob um escrutínio renovado e intenso com o anúncio, na quarta-feira (21), de uma ampla
ação judicial do procurador-geral de Nova York
contra Trump, alguns dos
seus filhos e a sua empresa.
A ação alega que o ex-presidente foi adepto de atividades financeiras fraudulentas para enriquecer.
Num episódio surpreendente, a repórter e autora
Haberman conta que
Trump recebia parcelas de
pagamentos de aluguel em
dinheiro. Certa vez, um locatário chegou a enviar a
Trump uma caixa com dezenas de barras de ouro
para cobrir uma parte do
aluguel da garagem do edifício da General Motors,
em Manhattan, comprado
por Trump em 1998.

-

2º LEILÃO: 04/10/2022 - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco,/HLORHLUD2¿FLDO0DWUtFXODV-8&(0*QH-8&(63QGHYLGDPHQWH
DXWRUL]DGDSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRRXVXD3UHSRVWDUHJLVWUDGDQD-8&(0* Cássia Maria
de Melo Pessoa, &3)5*0*ID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR
'HFUHWROHL Q  OHYDUi D /(,/2 3Ò%/,&2 GH PRGR Presencial e/ou Online R LPyYHO D VHJXLU
FDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV IMÓVEL/RWHGDTXDGUDFRPiUHDWRWDOGHPð$Y
±&RPDFRQVWUXomRGHXPDFDVDUHVLGHQFLDOFREHUWDGHWHOKDVSODQIRUUR39&SDUHGHVGHWLMRORVSLVRGH
FHUkPLFDFRPF{PRGRVVHQGRVDODFR]LQKDTXDUWRVEDQKHLURFRPLQVWDODo}HVFRPSOHWDVTXLQWDO
PXUDGRFRPWLMROmRSHUID]HQGRDiUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPð6LWRj5XD/D3D]-DUGLP6mR7RPD],,
5LR9HUGH*2,PyYHOREMHWRGHPDWUtFXODGR5HJLVWURGH,PyYHLV7tWXORVH'RFXPHQWRVH3HVVRDV
-XUtGLFDVH7DEHOLRQDWRGH3URWHVWRVGH5LR9HUGH*2'LVSHQVDVHDGHVFULomRFRPSOHWDGR,0Ï9(/RV
WHUPRVGRDUWGD/HLQHGR$UWGR'HFUHWRQHVWDQGRRPHVPRGHVFULWRHFDUDF
WHUL]DGRQDPDWUtFXODDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGD2EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXL
UHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia
03/10/2022, às 10:20horas, e 2º Leilão dia 04/10/2022, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de
Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES:
7$7,$1( 0(1'21d$ '( 6286$ EUDVLOHLUD GLYRUFLDGD HPSUHViULD QDVFLGD HP  &3)
5*637&*2UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDj5XD/DSD]4/RWH-DUGLP6mR7RPD]
,,5LR9HUGH*2,17(59(1,(17($18(17(/,/,$1('(2/,9(,5$*20(6EUDVLOHLUDFDVDGDGRODU
QDVFLGDHP&3)5*'*3&*2UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRj5XD
4'/7±&DVD3URPLVVmR5LR9HUGH*2±&(3CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRSUHVHQFLDORDUUHPDWDQWHGHYH
UiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHD
OL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRYLD7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHL
ORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGR
SHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES:1º 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),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVH
GD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmR
do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQR
YDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQ
GHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GX
FLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWH
UHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDU
JRV H GHVSHVDV QD IRUPD HVWDEHOHFLGD QR SDUiJUDIR % GR DUWLJR  GD /HL  LQFOXtGR SHOD OHL
2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHwww.
francoleiloes.com.brHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGR
LQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
TXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULUR
LPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR
%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGD
SUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYL
GrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V 
LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DG
FRUSXV´ VHQGR TXH DV iUHDV PHQFLRQDGDV QRV HGLWDLV FDWiORJRV H RXWURV YHtFXORV GH FRPXQLFDomR VmR
PHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGR
GLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRP
SOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQ
ViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQ
WXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQ
GR DV FRQGLo}HV GH FDGD LPyYHO VHU SUpYLD H ULJRURVDPHQWH DQDOLVDGDV SHORV LQWHUHVVDGRV &RUUHUmR SRU
FRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWL
G}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRV
GHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyV
DGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. A concretização da
Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do
imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização
da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu
interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso
DR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLVGDDUUHPDWDomRVHMD
LQYDOLGDGDDFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXDDGMXGL
FDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGD
DomRVHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYD
GDPHQWHGHVSHQGLGRVSHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGH
LPRELOLiULDA mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoR
WRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYD
PHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGH
SRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLR
GH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR
GRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGDFRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QRSUD]RGHDWp YLQWHHTXDWUR 
KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomRFRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRXDUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH¿
FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUH
RYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWHD YLQWHSRUFHQWR GR
ODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHL
UR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWRSRUIDOWDGHSDJD
PHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHU
SDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGH
WRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQ
GHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLUR
GHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  RXSHORHPDLO
FRQWDWR#IUDQFROHLORHVFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
W W W .francoleiloes.com.br
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Sabor sem culpa
Elysia Cardoso
Alimento perfeito para os
dias de calor, o sorvete ganhou
um dia inteiro para chamar
de seu. O Dia Nacional do Sorvete é comemorado em 23 de
setembro, data que marca a
chegada da primavera, estação
que anuncia o início das temperaturas mais quentes do ano.
Mas, como comemorar essa
data sem culpa? Renata Guirau,
nutricionista do Oba Hortifruti,
afirma que mesmo o sorvete
sendo um alimento hipercalórico, há maneiras de consumilo sem exagerar nas calorias.
Segundo a nutricionista, o
ideal é buscar uma opção mais
natural de sorvete. “Olhe sempre o rótulo e evite aqueles
com muitos aditivos químicos
em sua composição”, orienta.
Renata indica o preparo de
sorvetes em casa, com frutas
e, de preferência, com uso de
água em vez de leite, o que
deixará o alimento mais leve.
Ela ainda alerta para algumas armadilhas calóricas ao
consumir o produto, como os
acompanhamentos: caldas,
confeitos, castanhas, chocolates. Esses ingredientes são ricos
em açúcares, o que aumenta
o valor calórico do sorvete.
Em todos os casos, a dica da
nutricionista é o consumo moderado, com equilíbrio.
A nutricionista indica o
preparo de sorvete com frutas
frescas e ingredientes simples
e naturais. O sorvete é um
alimento de alto valor nutritivo e fonte de energia e as
frutas são ótimas opções para
uma alimentação saudável,
pois são ricas em vitaminas,
minerais, fibras e substâncias
antioxidantes que ajudam a
prevenir doenças. Portanto,
o sorvete de fruta fresca é
um alimento saboroso e altamente nutritivo.
As frutas de cores amare-

No Dia Nacional do
Sorvete, especialista
afirma que há maneiras
de consumi-lo sem
exagerar nas calorias
Receita
Sorbet de abacaxi com manga
ingredienteS
2 2 xícaras de chá de abacaxi maduro picado
2 ½ xícara de chá de coco ralado
2 1 xícara de chá de manga picada
2 o mínimo possível de água (só o suficiente
para bater)
modo de preparo:
bata tudo no liquidificador e leve ao freezer por 3
horas. retire e bata o conteúdo na batedeira. Leve
novamente ao freezer, por cerca de 30 minutos, e
sirva em seguida.

Data anuncia a primavera, início das temperaturas mais quentes
las e laranjas são ricas em
vitaminas A e têm boa quantidade de vitamina C, como a
manga, também rica em fibras e carotenóides, que ajudam a proteger a pele e a visão. Já as frutas cítricas, como
abacaxi, limão, laranja, são
excelentes fontes de vitamina
C, fibras e potássio, protegem
o organismo contra infecções
e radicais livres. Frutas como
coco também são excelente
opção por fortalecer o sistema
imunológico e repor a perda
de minerais por conter zinco,
potássio, selênio, cobre e magnésio e vitaminas A, C e E.
A nutricionista também
faz recomendações para pessoas pertencentes a grupos
especiais. Diabéticos devem
consumir com muita moderação e, preferencialmente,
versões sem adição de açúcar.
Pessoas com intolerância à

lactose devem preferir opções
sem leite ou com preparados
com leite sem lactose.
Pessoas com dificuldades
em digerir gorduras, como
quem passou por retirada recente de vesícula, precisam ficar atentas à quantidade consumida, pois podem ter indigestão e mal-estar intestinal.

Origem do Sorvete

O sorvete surgiu há mais
de 4 mil anos na China, a partir
de uma mistura de leite, arroz
e neve, formando uma sobremesa que se assemelha a um
granizado contemporâneo.
Apenas no século XIII,
através do explorador Marco
Polo, que se aventurou por
terras chinesas e lá aprendeu
o processo de confecção do
sorvete, é que esta iguaria
chegou à Europa. (Especial
para O Hoje)
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Metaverso: cuidado, sua
liberdade pode estar em jogo
Em distopia juvenil, Dado Pieczarcka convida leitor a ‘sair da
Matrix’, em um alerta ao uso excessivo da tecnologia
Pedro Scalon iniciou os estudos musicais ainda aos sete anos de idade

Impressões
de um artista
O cantor goiano Pedro Scalon apresenta seu
novo álbum, intitulado ‘A Legenda do Tempo’
Lanna Oliveira
Após dois anos de reclusão, o cantor Pedro Scalon lança mais um projeto,
resultado de suas impressões sobre tudo que viver
na pandemia. O álbum ‘A
Legenda do Tempo’ apresenta letras que retratam
os problemas de ansiedade, depressão, ideologia
da juventude e problemas
sociais, além de tocar em
pontos afetivos do ser humano. As músicas foram
lançadas no Spotify, Instagram e no YouTube, com
clipes Lyric Videos. O artista, que iniciou os estudos musicais ainda criança, volta as suas origens
com o novo trabalho.
Intitulado ‘A Legenda
do Tempo’, o novo álbum
do cantor e compositor
goiano Pedro Scalon contém doze músicas que reúnem sentimentos e pensamentos sobre assuntos
pertinentes. Dentre elas,
oito autorais, três de outros compositores e uma
versão acústica. Nove já
foram lançadas, inclusive
a regravação de ‘Pra Sempre’, do CD ‘Nas Margens
do Tempo’. E ainda ‘A Voz
da Tela’, de Oswaldo Montenegro, ‘Amanhã Colorido’, de Duca Leindecker e
‘Por Quem os Sinos Dobram’, de Raul Seixas.
O álbum ainda conta
com a participação de
Maurício Lavenère, na bateria Paula Bernardes, produção de Geovani Maia e
Sandra Esther e muito
mais. Pedro Scalon não
abriu mão de estar envolvido em todos os processos
de concretização do ‘A Legenda do Tempo’. “Nós ficamos praticamente dois
anos isolados produzindo
esse álbum, fazendo toda
a linguagem de estética,
refletindo bastante no que
queria dizer e reformular
artisticamente. Precisava
mudar o rumo da minha
carreira, ser mais visceral
e voltar com o Rock ‘n’
Roll que me acompanha
desde a infância”, afirma
Pedro Scalon.

A ligação com o
mundo da música

Filho da pianista Viviane
Vilela, e neto do compositor
e músico Henrique Duarte
Netto, o goiano Pedro Scalon, sempre teve a música
como um dos principais pilares de sua vida e iniciou
os estudos musicais ainda
aos sete anos de idade. Inicialmente estudou piano
em casa, mais tarde passando para o violão e guitarra. Aos 15, já como músico profissional, formou
várias bandas, se apresentando em shoppings, festas,
bares e eventos. Sempre influenciado por várias bandas consagradas do rock e
pop internacional, com repertório envolvendo além
do rock, MPB, blues e jazz,
com 16 anos, Pedro começou a estudar canto.
Ao longo dos anos foi
desenvolvendo vários projetos musicais e tributos a
bandas como Beatles,
Queen, John Mayer, Gary
Moore e Bon Jovi. Logo começou a atuar como professor de guitarra, violão,
piano e canto, tendo trabalhado em conservatórios
renomados em todo país.
Em seu currículo constam
vários cursos de formação,
como o na Berklee College
of Music em Boston, nos
Estados Unidos, com professores como Mozart Mello, Edu Ardanuy, André Matos, Lanny Gordin, Michel
Lemme, Rafael Bittencurt
entre outros.
Em 2013 o músico lançou
o disco ‘Nas Margens do
Tempo’, que teve produção
de Wellerson Cássio. O material trouxe nove faixas de
sua autoria, incluindo ‘Sete
Noites no Deserto’, que lhe
rendeu o prêmio de melhor
compositor no Festival dos
Violeiros, em Goiânia, além
de duas regravações. Já com
o Vídeo Clipe da música
‘Totens’, também de sua
autoria, foi finalista do concurso ‘Garagem do Faustão’, promovido, em outubro de 2012, pelo programa
do ‘Domingão do Faustão’,
da Rede Globo. (Especial
para O Hoje)

O que sobra da realidade quando
vivências artificiais parecem mais concretas do que
lembranças?
Ao acordar
em um dia
como outro
qualquer,
Franz percebeu ter lembrança
de
acontecimentos que nunca
tinha vivido.
Para piorar,
essas memórias estranhas
também invadiram a mente dos outros
membros de
sua cambada.
‘Hiperconectados’ é
uma ficção
científica distópica que
questiona os
limites e malefícios do excesso de informação aos quais as pessoas se expõem todos os dias
pela internet. Através da história de Franz e seus amigos,
o escritor e influenciador
digital Dado Pieczarcka revela um futuro onde o passado de ninguém está seguro
das corporações.
Por conta dessa invasão
mental, o protagonista Franz
começa a desconfiar que é a
enxurrada de conteúdo online que entorpece a população. Esta pode ser uma estratégia para que as massas permaneçam entretidas e hiperconectadas, o mais distante

(Hiperconectados, p. 38)
Em ‘Hiperconectados’, Dado
Pieczarcka
mostra o futuro do ponto de vista de
um grupo de
desasjustados, que vivem em um
lugarejo distante do alcance do sinal do Sistema. Na onda
de clássicos
do
cyberpunk como
Matrix, Akira
e Black Mirror, o autor
faz uma poderosa crítica aos limites
do uso da internet
e
como alguns
grupos poderosos têm tirado vantagem disso.
possível da verdade. Agora,
Franz e a cambada precisam
descobrir o Erro do Sistema
para vencerem a batalha contra a inteligência artificial.
“Mas como todos da cambada lembravam os mesmos
versos? E por que o onipresente Sistema considerava-as
tão grave a ponto de surpreender na Ausência? Com
essas perguntas alfinetando
o cérebro e diante da tragédia
à sua frente, as pernas perderam a força e tombou de
joelhos em frente a Incêndio,
que gritava e se contorcia
cada vez mais desesperado.”

O autor

Dado Pieczarcka é publicitário pós-graduado em
marketing digital, experiências acadêmicas que serviram para o aproximar ainda
mais da sua verdadeira área
de interesse: como meios virtuais influenciam o comportamento humano. Hiperconectados, além de ser seu livro de estreia na literatura
jovem, também é o nome do
seu canal de conteúdos nas
redes sociais. Dado também
é modelo, ator e jogador profissional de hóquei sobre grama. (Especial para O Hoje)

Autor faz uma crítica aos limites do uso da internet e como alguns grupos têm tirado vantagem disso

RESUMO De noVelas
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Chamas da Vida
Gabriel diz que telma está
mentindo. telma fala que tem
prova, a certidão de nascimento
dele, e que raíssa deu Gabriel
para os avós criarem. raíssa
diz para Gabriel que depois
eles conversam. Gabriel sai correndo e diz que ela é sua mãe
e não gosta dele. raíssa corre
atrás do filho. carolina dá um
tapa na cara de telma e a chama de safada. telma diz que
vai dar queixa na polícia. roseclair se irrita. o juiz pede que
roseclair se contenha.

Mar do Sertão
nivalda percebe que candoca não gostou da surpresa
de tertulinho. sabá Bodó
acompanha a transmissão de
cira diretamente da festa. labibe alerta lorena sobre a raiva que candoca está dela.
candoca confronta Deodora.
savinho flerta com labibe, e
Maruan se incomoda. Deodora
reprova a presença da família
de timbó em sua casa. sabá
arma um plano com Floro Borromeu. José chega à festa de
candoca e tertulinho.

Cara e Coragem
rico confirma a Pat que
ela e lou são irmãs. Moa, alfredo e armandinho também
ficam chocados com a revelação. anita descobre que leonardo se hospedou com um
nome falso em um hotel barato no dia da morte da irmã.
cleide descobre que renan é
o pai do filho que Ísis está esperando. renan obriga lucas
a levá-lo ao hospital onde lou
está internada. Dagmar se desespera ao ser chamada para
ir à delegacia.

Poliana Moça
Vinícius fica bastante
preocupado com a comunidade, já que está infectado
e teve contato com pacientes da região. celeste fica
muito chateada porque não
tem plano de saúde. otto
fala para Poliana que é melhor ela passar uns dias na
casa da tia luísa até ele se
recuperar do Heptavírus. Pinóquio vai até a casa de
otto, observa Poliana colocando as bagagens no porta-malas do carro.

Pantanal
José lucas diz a irma que
talvez ela não esteja pronta
para esquecer trindade. Juma
ameaça Jove, diante da insistência do marido de tirá-la
da tapera. Mariana fica desesperada ao concluir que o
filho de irma nascerá antes
da hora. Juma tem sua filha
com a ajuda do Velho do rio.
Juma avisa a Jove que ficará
na tapera com a filha. irma
afirma a José lucas que o
filho dela só nascerá com a
presença do pai.
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Casa sertaneja
nesta sexta-feira (23),
Paulo & nathan são os responsáveis por animar a galera da azzure club. Donos
de hits como: ‘acabei de
terminar’, com participação especial dos goianos

Bandinha de Rock é a atração do Lowbrow nesta sexta-feira (23)
Hugo & Guilherme, os cantores ganharam os palcos
do Brasil. a cantora alana
Macedo, também sobe ao
palco cantando sucessos
do cenário musical. e para
finalizar a noite, os DJs c4
e andré Melo animam a
galera com o melhor do
eletrohouse, funk é muito
mais. Quando: sexta-feira
(23). onde: av. 136, nº 222,
setor Marista – Goiânia.
Horário: 22h.

exposição individual
obras seguem expostas
até o dia 14 de outubro, na
galeria sebastião reis, com
visitação de segunda a sexta-feira. a exposição ‘Faço
longas cartas para ninguém’,
individual do artista rondinelli
linhares, prevista para ser
encerrada em setembro, é
prorrogada no centro cultural octo Marques, unidade
da secretaria de estado da
cultura (secult Goiás). a mos-

tra conta com a consultoria
curatorial de Divino sobral e
texto crítico de Paulo Duarte-Feitoza. Quando: até 14
de outubro. onde: rua 4, nº
515, sobreloja, edifício Parthenom center, centro – Goiânia. Horário: 9h às 17h.
Rock no quintal
a Bandinha de rock é a
atração do lowbrow lab arte
& Boteco nesta sexta-feira (23).
o show tem início às 22h30,
mas a casa abre às 19h com
visitação gratuita para a mostra ‘oxigênio’, do multiartista
ZZZaGo. no repertório, o melhor de elvis Presley, nirvana,
Metallica, slipknot, raimundos,
ultraje a rigor, Barão Vermelho e rage against the Machine, dentre outros. a Bandinha de rock é formada por
Fábio Batista (voz e violão),
rafael Guaracy (guitarra), Daniel lupo (bateria) e Guilherme
tiguíle (baixo). Quando: sexta-feira (23). onde: rua 115,
nº 1684, setor sul – Goiânia.
Horário: 22h30.

Museu Pedro Ludovico comemora 35 anos
O Museu Pedro Ludovico,
uma das unidades museológicas da Secretaria de Estado
da Cultura, completa 35 anos
neste domingo (25). Antiga
residência de Pedro Ludovico Teixeira, o local abriga
a história de Goiânia, de seu
fundador e de sua família.
Para comemorar a data,
a Secult Goiás promove neste
sábado (24) uma edição especial do projeto ‘Café com
Pedro’. O coordenador do museu, Pedro Henrique Campos
de Santana, fará uma palestra
com o tema ‘Um Café e 35
anos de prosa: a celebração
da diversidade cultural da cidade de Goiânia’. A atividade
acontece das 10h às 12h e é
voltada para toda a comunidade. A participação é gratuita. A ação integra a programação da 16ª Primavera
dos Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus com o objetivo de divulgar e valorizar
os museus brasileiros, incentivando a visitação e promovendo a importância desses
espaços junto à sociedade.
O Museu Pedro Ludovico
apresenta-se na história arquitetônica de Goiânia, e principalmente, na memória de
sua construção e fundação,
como um grande marco da
modernidade anunciada e
símbolo da ruptura com o
passado colonial da antiga

Atualmente, o
museu oferece
visitas guiadas por
proﬁssionais
especializados em
história goiana

capital de Goiás. A construção
em art déco foi realizada entre 1934 e 1937, mediante a
execução do projeto de Atílio
Corrêa Lima, renomado arquiteto e urbanista responsável pelo projeto da nova
capital do Estado. Em 1987, o
então governador do Estado,
Onofre Quinan, autorizou a

compra da casa do ex-governador. Assim, a Lei nº 8690,
de 25 de setembro de 1979,
autorizou o governo a implantar o Museu Pedro Ludovico, cuja criação se deu
por um decreto de 1987.
O acervo do museu conta
com mais de 8 mil documentos pessoais e políticos e quase duas mil peças diversas
do mobiliário e objetos pessoais. O acervo fotográfico
é composto por mais de mil
fotografias sobre fatos históricos de Goiânia e do Estado. A biblioteca possui 500
volumes diversos. Alguns
itens peculiares do museu
despertam a atenção do visitante, como a máscara mortuária de Pedro Ludovico e
uma vitrola que reproduz
uma das músicas preferidas
do ex-político goiano, o tango

La Cumparsita. A música inclusive foi executada durante
o funeral dele, a pedido do
próprio Ludovico.
Outra curiosidade do museu é que um dos netos de
Pedro Ludovico, Luiz Carlos
Teixeira Bahia, trabalha no
local como mediador há
mais de 30 anos. “Luiz morou com os avós na década
de 1970, e depois que a casa
virou museu, ele retornou
para trabalhar conosco. Alguns visitantes vêm aqui só
para conhecê-lo”, conta Pedro Henrique Campos de
Santana, coordenador do
Museu Pedro Ludovico.
Pedro ressalta que assim
como é importante comemorar o aniversário da capital
goiana, também é de extrema
importância celebrar a existência da instituição que foi
criada para ser o Museu da
cidade de Goiânia. “Sendo o
museu da cidade de Goiânia,
o Museu Pedro Ludovico tem
o importante papel de não
apenas contar a história da
fundação da cidade, mas
também ser referência histórica e cultural para todo
cidadão goianiense e também a comunidade que escolheu viver aqui. O museu
serve de base para que o
passado da cidade e do estado sejam conhecidos, o presente seja compreendido, e
o futuro seja planejado”.

CELEBRIDADES
Brigas em ‘a Fazenda 2022’
fazem Record temer por
anunciantes e criar protocolo contra brigas
a última briga séria em
'a Fazenda 2022' aconteceu
após a formação da primeira
roça com troca de ofensas
entre tiago ramos e shayan.
naquele momento, a produção do programa procurou
intervir e mandar que os participantes se afastassem. a
atitude chamou atenção do
público por não ser um costume da record, mas de acordo com o notícias da tV, a
emissora tomou essa providência por medo de perder
seus anunciantes. (lara nascimento, Purepeople)
Marido de Gisele Bündchen,
Tom Brady vira alvo de ‘apelidos e piadas cruéis’
Gisele Bündchen e tom
Brady vivem uma crise no casamento supostamente motivada pela desistência da aposentadoria do atleta. no en-
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Bruno S. Dias

Mostra de curtas
o curso superior de tecnologia em Produção cênica,
da escola do Futuro (eFG) em
artes Basileu França, realiza
nesta sexta-feira (23) o ‘curta
a cena – Mostra de cenas
curtas’. o evento conta com
apresentações de até 10 minutos de teatro, música, dança e circo. a entrada é gratuita, mediante doação de 1 litro
de leite, que é doado para
instituições sociais de Goiânia, e os ingressos podem
ser adquiridos pela plataforma sympla (sympla.com.br).
Quando: sexta-feira (23).
onde: av. universitária, nº
1.750, setor universitário –
Goiânia. Horário: 20h.

n

Viih Tube tem desejo bizarro na
gravidez e Eliezer se desespera:
‘Coitado do meu filho’
A gravidez de Viih
Tube, anunciada nesta
terça-feira
(20), movimentou o
mundo dos
famosos nesta semana. E
como qualquer gestante,
a youtuber já tem tido
desejos estranhos. O pai
da criança, o ex-’BBB 22’
Eliezer, com quem ela
vive um romance há quatro meses, publicou o momento em que a futura
mamãe confessa que teve
tanto, o caos na vida pessoal
parece estar refletindo, também, na vida profissional do

vontade de comer ração
e petisco de cachorro. "Eu
não comi, mas eu cheirei
só", revelou a youtuber.
O ex-’BBB’ reagiu com frases como "Coitado do meu
filho" e "Eu tô desesperado". (Matheus Queiroz,
Purepeople)
jogador. segundo o site radar
online, os companheiros do
tampa Bay Buccaneers esta-

riam irritados com o drama
no matrimônio do astro. o
portal ainda afirma que ele
virou motivo de chacota no
vestiário por trabalhar horas
extras para evitar que Gisele,
que foi vista chorando recentemente, peça divórcio. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Mc Créu dá continuidade
a treta com naldo e processa cantor após ameaça
pública
Fora de 'a Fazenda 2022'
também tem treta rolando! Mc
créu, que estava no Paiol do
programa da record na esperança de receber uma chance
de fazer parte do elenco principal, deu continuidade a briga
com naldo Benny e entrou
com um processo contra o marido de Moranguinho. o início
da briga começou quando créu
estava confinado e resolveu
falar sobre Moranguinho, que
ameaçou contar tudo o que
sabia sobre o músico. (lara
nascimento, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia de atraso ou
dificuldade nas relações. o dinheiro pode estar escasso, e isso
pode causar preocupação. Você
pode viver um dia de gastos inesperados. é preciso cuidar das
suas finanças e se organizar mais.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
tome cuidado com a falta de
energia neste dia. Você pode estar desanimado se estiver passando por alguma situação amorosa difícil. Fora isso, o dia traz
boas ideias e capacidade de agir
de uma forma inspirada. Fique
atento ao excesso de gastos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
tome cuidado com excessos
e perda de energia. convém manter a discrição sobre seus planos.
a competição pode ser prejudicial, então mantenha sua posição
de humildade para evitar energias
negativas em sua direção. saiba
ser organizado e prático. suas
ideias podem ser grandes.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
suas ideias podem ser executadas hoje. Você pode receber
boas notícias com relação a um
trabalho que estava desejando.
amigos também podem trazer
boas notícias. existe crescimento
e bons indícios para você neste
dia, mas tome cuidado com o
excesso de autoconfiança.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer um saudosismo ou um perfeccionismo
muito grande. isso pode ser desafiador para as relações, porque
você pode se tornar crítico ou
insatisfeito. Pontos positivos serão notados se você colocar
amor em tudo o que fizer hoje.
Pode ser um dia de mudanças.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia tem sobrecarga e muito
trabalho. saber deixar fluir ou
descentralizar as responsabilidades é indicado. a teimosia ainda
pode acontecer, gerando brigas.
é importante manter seu ritmo
de expansão sem se deixar oprimir. o dia pode ter movimento.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Há muita sorte financeira no
dia de hoje, caso você saiba se
reinventar e levar soluções por
onde for. tome cuidado com o
excesso de gastos e não assuma
mais compromissos do que pode
dar conta. é importante ter um
ritmo de trabalho equilibrado
para não se sobrecarregar.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Você pode se sentir em alguma disputa hoje ou ser o objeto dessa disputa. as pessoas
podem estar exigindo demais a
sua atenção, e isso pode te irritar.
excessos podem ser prejudiciais,
seja de trabalho, seja de preguiça
ou de necessidades físicas. Mantenha seu equilíbrio.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia favorece as suas iniciativas. Você pode colocar a mão
na massa e estar com muita energia para tomar decisões corajosas
hoje. tome cuidado apenas para
não passar por cima das pessoas,
desrespeitando o ritmo delas ou
sendo muito crítico e muito cruel
com suas palavras.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia tem paz e descanso,
como se seu tempo desse e sobrasse para as suas atividades
hoje. Você poderá aproveitar seu
dia para descansar, estudar ou
fazer reflexões e planejamentos
para administrar melhor a sua
vida em geral. tome cuidado
com desânimo e depressão.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Você pode estar amoroso e
protetor, bem como deve usar
sua força e seu magnetismo para
convencer as pessoas das suas
ideias. Bom dia tanto na vida
profissional quanto na pessoal,
se você souber manter sua palavra em relação às suas promessas. tome cuidado com excessos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz boas notícias. Você
pode ter boas ideias e compartilhar com entusiasmo com as pessoas à sua volta. além disso, você
está meio conselheiro também.
é um bom dia para estudos e resolução de problemas com bastante empenho. o dia pode ser
agitado, mas será produtivo.
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Os cantos de resistência do Nordeste
Série documental
traça um panorama
do que foi a
ditadura brasileira
e como o
movimento
artístico nordestino
sofreu com as
repressões e
censuras à sua arte
Lanna Oliveira
Relembrar o passado é a
melhor forma de não repetilo e essa é a proposta da série
documental ‘O Silêncio que
Canta por Liberdade’. A produção traça um panorama do
que foi a ditadura brasileira e
como o movimento artístico
nordestino sofreu com as repressões e censuras à sua arte.
Por meio de depoimentos de
compositores, jornalistas e artistas renomados parte da história do Brasil é contada. Parte
esta que deixou marcas e ainda
hoje reverbera nas vivências
de quem luta por uma cultura
democrática.
Trinta e sete anos após a
redemocratização brasileira, o
fantasma da Ditadura CivilMilitar que assolou o País por
mais de duas décadas ainda
se faz presente. A série documental ‘O Silêncio Que Canta
por Liberdade’, idealizada por
Úrsula Corona que também
assina a direção e Omar Marzagão, também responsável
pela direção geral, foi pensada
para um público que buscar
compreender o impacto deste
período na cultura nacional.
Recortando a realidade nor-

A produção tem trilha sonora original de Daniel Gonzaga e estreou com exclusividade no canal Music Box Brazil

destina, dá para entender como
aconteceu o processo.
Contada em oito episódios,
a série apresenta a trajetória
da cultura nacional através
das vivências de nomes renomados como Moraes Moreira,
Alceu Valença, Gilberto Gil, Gal
Costa, Chico César, Caca Diegues, Capinam, Otto, entre outras personalidades importantes. Os depoimentos trazem a
autoridade moral daqueles que
lutaram pela liberdade de expressão e por suas vidas durante a ditadura, oferecendo
ensinamentos à nova geração
de brasileiros sobre o valor da
democracia e da arte como
veículo de resistência.
“Fico muito honrada de
estarmos juntos realizando
essa série para deixar esse
legado para outras gerações.
Nossa história não será apa-

gada. Um retrato desconhecido de uma região única
com talentos inenarráveis
que transborda música e dor.
Cada episódio traz ao espectador o mundo de dentro de
cada artista e de como a sua
arte foi fundamental para a
ressignificação e superação
de tempos tão difíceis. A música foi a ferramenta fundamental para o ‘Silêncio’ ser
superado. Eu como filha de
nordestina, neta de índio fulnio, fico emocionada de
aprender tanto nessa jornada
e concretizar esse projeto feito com tanta entrega", afirmou Úrsula Corona.
“Para nós preservar a memória cultural do nosso País
através dos nossos projetos é
um dos pilares que sustenta
nossa produtora. Acreditamos
que só através desse olhar

sobre o nosso passado podemos olhar para o futuro, nos
oferecendo uma chance para
refletir sobre nossa história
e ter consciência para não
repetir os mesmos erros. ‘O
Silêncio que canta por liberdade‘ nos dá a oportunidade
de fazer perguntas diferentes
sobre o passado e aprender
coisas novas sobre nossa história e sobre nós mesmos”,
Omar Marzagão.

Conheça os episódios

O primeiro episódio da série, ‘O Desacato à Liberdade’
retrata o panorama do que foi
a ditadura brasileira e como
o movimento artístico sofreu
com as repressões e censuras
à sua arte. Paralelo a isso, explora-se os preconceitos que
os artistas nordestinos sofriam
no Brasil meridional. Contudo,

é neste momento que a cultura
nordestina ganha efervescência, através das vozes de Luiz
Gonzaga e Jackson do Pandeiro. No segundo, o berço do
Brasil, onde o País começou,
os artistas baianos compartilham a importância da matriz
africana para a influência da
música local.
Em seguida, o ‘Somos Todos
Iguais’ faz justiça à pluralidade
musical da Bahia, denunciando a censura sofrida em suas
composições. Dentre as sonoridades baianas, nesse episódio
se destaca o axé, o ritmo afrobrasileiro industrial da Bahia,
que por vezes foi marginalizada por ser considerada um
ritmo comercial. No episódio
4, é a vez do ‘Pessoal do Ceará’
compartilhar suas experiências durante a ditadura, com
relatos de artistas que vivenciaram a prisão e a violência
sem abrir mão de se manifestar, tendo como um de seus
precursores Belchior.
Com tantos estilos musicais,
tradições e culturas, Pernambuco é o berço de várias influências na cultura brasileira,
sob a regência de Luiz Gonzaga. No quinto episódio artistas
compartilham a efervescência
da cultura pernambucana durante a ditadura militar. A pluralidade musical pernambucana segue sendo abordada
no sexto episódio da série. Artistas relembram os movimentos importantes do estado,
como a Feira de Música Experimental, conhecida como o
Woodstock Pernambucano. A
resistência dos artistas paraibanos é a protagonista do episódio 7, e no último ocorre o
encontro entre a geração que
viveu a ditadura e a nova geração de artistas nordestinos.
(Especial para O Hoje)
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Passeio das Águas: 14h40. cineflix Butiti: 19h30.

Avatar - Relançamento (avatar, 2009, eua). Duração:
2h42min. Direção: James cameron. elenco: sam Worthington, Zoe saldana, sigourney
Weaver. Gênero: Ficção científica, aventura. cinemark Flamboyant: 14h30, 18h, 21h30. cinemark Passeio das Águas:
14h, 17h30, 21h. Kinoplex Goiânia: 17h, 20h20. cineflix aparecida: 17h15, 20h30. cineflix
Butiti: 16h45, 20h.
A Mulher Rei (the Woman
King, 2022, eua). Duração:
2h24min. Direção: Gina Prince-Bythewood. elenco: Viola
Davis, Kgomotso Moshia, Zozibini tunzi. Gênero: Histórico,
drama, ação. cinemark Flamboyant: 13h50, 14h, 15h30, 17h,
18h40, 20h, 21h40. cinemark
Passeio das Águas: 15h30,
17h20, 18h30, 20h30, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 15h10, 17h10,
18h, 20h50. cineflix aparecida:
16h20, 19h05, 21h50. cineflix
Butiti: 16h15, 19h, 21h20.

Não! Não Olhe! (nope, 2022,
eua). Duração: 2h10min. Direção: Jordan Peele. elenco:
Daniel Kaluuya, Keke Palmer,
steven Yeun. Gênero: terror,
suspense. cinemark Flamboyant: 14h10, 17h05, 19h,
22h. cinemark Passeio das
Águas: 14h25. Kinoplex Goiânia: 14h20. cineflix Butiti: 21h.

‘A Mulher Rei’ coloca
um exército de
guerreiras negras
em primeiro plano
e muda o padrão
do cinema de ação

Sorria (smile, 2022, eua). Duração: 1h55min. Direção: Parker
Finn. elenco: sosie Bacon, Jessie
t. usher, Kyle Gallner. Gênero:
terror, suspense. cinemark
Flamboyant: 19h10. cinemark
Passeio das Águas: 19h. cineflix
aparecida: 21h30.
Eike - Tudo ou Nada (eike tudo ou nada, 2022, Brasil).
Duração: 1h50min. Direção:
andradina azevedo, Dida andrade. elenco: isabel Fillardis,
Bukassa Kabengele, nelson
Freitas. Gênero: Biografia. cinemark Flamboyant: 16h30,
16h45, 21h50.
Não Se Preocupe, Querida
(Don't Worry Darling, 2022,

eua). Duração: 2h03min. Direção: olivia Wilde. elenco:
Florence Pugh, Harry styles,
chris Pine. Gênero: suspense.
cinemark Flamboyant: 15h,
17h55, 20h45. cinemark Passeio das Águas: 18h, 20h50.
Kinoplex Goiânia: 16h15,
18h45, 21h20. cineflix Butiti:
16h30, 19h, 21h30.

O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: the legend of
Hank, 2022, eua). Duração:
1h43min. Direção: rob Minkoff,
Mark Koetsier. elenco: samuel
l. Jackson, Michael cera, Mel
Brooks. Gênero: animação, comédia, família. cinemark Flamboyant: 13h35, 16h15, 16h35.
eM CaRTaZ
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eua). Duração:
1h39min. Direção: William Brent
Bell. elenco: isabelle Fuhrman,
Julia stiles, rossif sutherland.
Gênero: terror, suspense. cinemark Flamboyant: 13h15,
14h, 14h10, 16h, 18h25, 19h20,
21h15. cinemark Passeio das
Águas: 14h35, 15h20, 17h,
17h50, 18h50, 19h35, 20h15,
21h15, 22h. Kinoplex Goiânia:
14h30, 16h40, 18h50, 21h. cineflix aparecida: 15h10, 16h,
17h20, 19h30, 21h40. cineflix
Butiti: 17h10, 19h15, 21h40.
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. Kinoplex Goiânia: 16h.
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 Passeio
das Águas: 16h30.
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,
15h15, 16h50, 17h40, 19h40,
20h15. cinemark Passeio das
Águas: 13h40, 14h05, 16h30,
19h10, 21h40. Kinoplex Goiânia:
18h20, 20h. cineflix aparecida:
16h40. cineflix Butiti: 18h50.
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

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: 20h40.
Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: the rise of Gru, 2022,
eua). Duração: 1h28min. Direção:
Kyle Balda, Brad ableson. elenco:
leandro Hassum, steve carell,
alan arkin. Gênero: animação,
ação, comédia, família. cinemark
Flamboyant: 13h35, 14h20,
16h30. cinemark Passeio das
Águas: 14h15. cineflix aparecida:
14h40. cineflix Butiti: 17h30.
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. cineflix
aparecida: 19h, 21h30. cineflix
Butiti: 16h20.
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Negócios
Em momentos
de incerteza
econômica, é
essencial que o
empreendedor
“arrume a casa”
e organize todos
os processos
gerenciais

Saiba como gerir as ﬁnanças do
seu negócio em tempo de crise
A especialista em
pequenos negócios
Érika dos Santos fala
sobre as vantagens
do planejamento financeiro para ter
empreendimento
de sucesso
Mariana Fernandes
Em momentos de incerteza econômica, é essencial
que o empreendedor “arrume a casa” e organize todos
os processos gerenciais do
negócio. O principal passo
para o gerenciamento é a
gestão financeira.
Uma boa gestão financeira
permite ao administrador conhecer a atual situação da
sua empresa a partir de indicadores econômicos, obtendo
dessa forma dados consistentes para projeção de cenários
com o objetivo de manter os
ganhos da empresa e honrar
os compromissos assumidos
com terceiros.
A fim de ajudar os vendedores na melhor preparação
para a data, existem plataformas que podem turbinar
ainda mais as vendas, e isso
vale para melhor entendimento dos dados de demanda
e concorrência, estrutura da
logística para entrega de produtos, reposicionar o estoque
e até mesmo garantir automatização de processos.
Os controles financeiros
são os principais componentes

da gestão financeira. Em momentos de crise, tão importante quanto controlar as obrigações já existentes é evitar
a contração de novas dívidas.
Essas ferramentas podem ajudar a atravessar a crise sem
que as contas saiam do controle. Pensando nisso, a especialista em pequenos negócios,
Érika dos Santos, ensina algumas dicas para que você possa
ter controle financeiro sobre
o seu empreendimento.

Controles financeiros

Para gerenciar os lucros e
não perder o controle das
vendas, é necessário que o
empreendedor saiba: quanto
vendeu no mês, quanto precisa comprar para repor o estoque, quanto a empresa lucra e qual a melhor forma de

pagamento dos insumos.
Além de lidar com números e questionamentos constantes, é necessário tomar decisões. Em sua maioria, o balanço geral das vendas não é
precedido de dados concretos
ou seguros. Sendo assim, Érika explica que, ao planejar,
sejam obtidas informações
úteis e confiáveis que se encaixem na prática no controle
financeiro do cotidiano do
empreendedor.
Os controles financeiros
são ferramentas e processos
indispensáveis para a sustentabilidade dos negócios. Fazer
esse acompanhamento é fundamental, pois os dirigentes
visualizam a sua real situação
financeira a fim de propor
ações e tomar decisões. As
informações obtidas com es-

ses controles constituem o
primeiro estágio para a gestão
do capital de giro da empresa
na qual estão basicamente a
maioria dos problemas de natureza financeira dos pequenos negócios brasileiros.

Finança na prática

O primeiro passo para a
obtenção de informações é a
organização. Para isso, é necessário que o empreendedor
obtenha o lançamento exato
de todas as suas despesas, receitas, estoques e caixa no sistema. A especialista explica
que caso não disponha de um
sistema, as anotações servem
como forma de controlar o
que entra ou sai do negócio.
Também é importante anotar despesas fixas como água,
luz, telefone, aluguel, serviços
contábeis, além do valor das
retiradas mensais. Essa fase
de organização engloba separar as contas pessoais das contas da empresa. Assim é possível conseguir medir o que
de fato a empresa está gerando de custos e o que representa na receita total.

Adquira novos
fornecedores

Crises são acompanhadas
pela quase inevitável queda
da procura pelos produtos ou
serviços oferecidos pela empresa. Para quem trabalha com
mercadorias especificamente,
o problema tende a se agravar,
já que existe o risco de encalhe
dos itens em estoque.
Quanto maior o volume e

o tempo que os produtos permanecem parados no depósito,
maior é o comprometimento
do capital de giro do negócio.
Se a empresa comercializa alimentos, por exemplo, há ainda
o perigo real de perda total
devido à data de validade —
soma-se isso à perecibilidade.
Diante desse quadro, refazer os acordos de prazos com
os fornecedores é um dos pontos importantes. À medida que
é possível chegar a acordos, o
empreendedor assegura mais
folga para que o negócio arque
apenas com os compromissos
financeiros que ele tiver infraestrutura para suportar.

Invista em
vitrines digitais

Por fim, as vitrines digitais
são o contato inicial quando
a marca quer se comunicar
com o cliente, gerando 60%
de aumento médio de vendas. Além de entregar as informações úteis sobre os benefícios e diferenciais dos
produtos conforme as necessidades, elas conseguem entender o comportamento e o
hábito do consumidor.
De acordo com a navegação é gerado um mapa de calor que disponibiliza dados
sobre o que está acontecendo
com a vitrine dentro dos ecommerces, o que é decisivo
para futuras estratégias. O investimento nas vitrines, podem ser o ponto chave para
não apenas alavancar o seu
negócio, mas sair da crise.
(Especial para O Hoje)

