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DiversifiCação

Bolsa atrai 3,2 milhões de investidores

A disparada na taxa Selic impulsionou a entrada de investidores pessoa
física tanto em renda fixa quanto variável. A chegada de 1,25 milhão
de novos investidores fez a quantidade de CPFs saltar 40%. Negócios 17

Centro-Oeste tem o 2º
maior crescimento
entre as regiões
Políticas temporárias tendem a favorecer expansão no consumo
A economia do Centro-Oeste continuou em trajetória de crescimento no segundo trimestre.
Com exceção do Sudeste, todas as regiões apresentaram alta econômica. O IBCR da região teve
alta de 2% se comparado ao trimestre anterior,

quando cresceu 1,1%. De acordo com o BC, os
destaques vão para o comércio, a agricultura, a
construção civil e os serviços às famílias. A avaliação é do Banco Central e consta do Boletim
Regional, uma publicação trimestral. Economia 4
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Lideranças veem
Baldy na contramão
da boa política
Política 2

EmmanuEllE FErnandEs

aumento do suicídio acende
alerta para prevenção
Fábio KiElbErman

Que tal pagar cafezinho com
criptoativos do agronegócio
Opinião 3

Comer em casa
fica mais caro
do que na rua
O IBGE divulgou dados que
apontam que a inflação de alimentos no domicílio aumentou
11,8% no acumulado anual até
julho. O mesmo número em relação a comer fora de casa subiu 7,2 pontos a menos, ou seja,
4,6%. A diferença só não é superior à registrada em 2020,
quando foi imposto o distanciamento social. Cidades 10

Avanço em julho
não “refresca”
situação industrial

Alimentação como alidada contra a depressão

A má alimentação pode gerar ansiedade, depressão e até transtornos alimentares. Artigo aponta que se
alimentar de forma adequada e praticar atividades físicas são essenciais para a saúde do cérebro. Cidades 9

Vila NoVa é
derrotado pelo Grêmio
em Porto Alegre

Essência

Depois da vitória pela Copa SulAmericana, o Dragão enfrenta
o Atlético Mineiro e tenta reagir
no Brasileiro, onde está no Z4.

Vitor Hugo admite
poder conversar com
Mendanha no 2º turno

Política 6

O Tigre perdeu para o Tricolor
Gaúcho pelo placar de 2 a 1,
pela 28ª rodada da Série B.
Com a derrota, o Vila Nova segue na 17ª colocação. Esportes 7

Pelo Brasileiro,
Atlético recebe
xará no Accioly

Depois de derrapar na primeira
metade deste ano, a produção
industrial abriu o 2º semestre
com ligeiro avanço, mas que não
refresca muito a situação do setor
diante da disparidade de desempenho entre diversos segmentos,
onde os resultados negativos continuam. Em julho, houve variação
positiva de 0,6%. Econômica 4
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Xadrez: Apoiadores de Gustavo
Mendanha e Marconi Perillo
selam união no Entorno

Política 2

Jurídica: Sessões de julgamento

do Supremo Tribunal Federal
voltam a ser abertas ao público

Gusttavo Lima e convidados comandam o
Buteco do Embaixador no Serra Dourada
Essência 13
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livraria: Difícil relação entre

mãe e ﬁlha é drama psicológico
de estreia de Fabiana C.O.
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Tempo em Goiânia
s 34º C
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Sol com algumas nuvens. Não
chove.
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Apoiadores de Mendanha e
Marconi selam união no Entorno
Presidente também relembrou facada: “Teve gente que vibrou”

Bolsonaro lamenta
tentativa de
atentado contra
Cristina Kirchner
O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, nesta sexta-feira (2), sobre a tentativa de atentado contra a vicepresidente da Argentina, Cristina Kirchner. Bolsonaro
afirmou que mandou uma “notinha” para Kirchner e que
“estão tentando botar na minha conta esse problema”.
“Eu lamento. Agora, quando eu levei a facada teve gente
que vibrou por aí, né? Lamento. Já tem gente querendo
botar na minha conta já esse problema”, disse Bolsonaro.
O político ainda disse que “isso é um risco que todo
mundo corre” e que não viu a esquerda lamentar a
facada que sofreu durante a campanha em 2018. “Eu
quase morri em 2018 e não vi a esquerda se preocupando
comigo”, relembrou.
Apesar de não ter nenhuma simpatia por Kirchner, segundo o presidente, Jair continuou lamentando o ocorrido.
“Apesar de não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo
isso para ela. Nós temos coração, nós queremos o bem”.
A tentativa de atentado contra Cristina Kirchner
ocorreu em frente a casa da vice-presidente, no bairro
nobre da Recoleta, em Buenos Aires, nesta quinta-feira
(1º). Um homem abordou Cristina com uma arma de
fogo, mas que falou na hora do disparo.
Em seguida, agentes que cuidam da segurança
da vítima prenderam Fernando Andres Sabag Montiel, cidadão brasileiro de 35 anos, que reside na
Argentina desde 1990.
Filho de um chinelo, com mãe argentina, e nascido
em São Paulo, Montiel é motorista de aplicativo e possui
um antecedente criminal por porte de arma branca. No
Brasil, no entanto, não tem passagem pela polícia. (Ana
Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)

A regra de que o adversário de hoje pode
ser o aliado de amanhã e vice-versa faz parte
do jogo democrático. “Não existe inimigo na
política e sim adversário”, ensinam as raposas
que movem as narrativas do debate político.
Este é o caso do candidato a reeleição Ronaldo
Caiado (UB), seu adversário Gustavo Mendanha (Patriota) e o candidato a senador Marconi
Perillo (PSDB). Depois de muitas trocas de
farpas, a bandeira branca foi hasteada entre
Caiado e Marconi, mas uma parcela dos caiadistas insiste em dinamitar essa tênue ponte.
Para contrapor essa turma, apoiadores de
Gustavo Mendanha se reaproximaram novamente de Marconi e ensaiam alguns movimentos de união para baixar a fervura
provocada pela troca de farpas entre os dois.
A oportunidade para quebrar o gelo aconteceu
na sexta-feira (2) em Luziânia. O pano de
fundo para o face a face foi o lançamento
oficial da candidatura a deputado estadual
do ex-prefeito do município, Cristóvão Tormim (Patriota). A troca de amabilidades
sela uma aliança
que ajuda Mendanha a ser
mais conhecido na região e
detém o avanço
dos concorrentes de Marconi
no Entorno.

Todos por dois

A ‘coincidência’ do encontro em um mesmo
evento entre Mendanha e Marconi faz parte de
uma articulação de apoiadores para unir os dois no
Entorno. São denominados por siglas que sugerem
união política. O mais forte deles é o GUMA (Gustavo
e Marconi), coordenado pelas ex-prefeitas Sônia
Chaves (PSDB-Novo Gama), Giselle Araújo (Cidade
Ocidental) e Professora Edna (Luziânia), todas
mendanhistas. Na esteira de apoios, o ex-prefeito
de Santo Antônio do Descoberto, Moacir Machado,
também criou o MAGU (Marconi e Gustavo).

xadrez@ohoje.com.br

Lêda e Cristóvão

A dobradinha com a candidata a deputa
federal Lêda Borges (PSDB) e o ex-prefeito
de Luziânia e candidato a deputado estadual Cristóvão Tormin (Patriota) podem
fazer um estrago na candidatura a federal
do ex-tucano Célio Silveira (MDB). Lêda
tem forte influência em Valparaíso e Cristóvão em Luziânia. Mesmo com o apoio
do prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró
(MDB), Célio terá que buscar muitos votos
fora do Entorno Sul.

Naçoitan em ação

O prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (UB),
tornou-se um dos mais fiéis escudeiros da
reeleição de Ronaldo Caiado ao governo.
Naçoitan, além de articulado e líder na
Região Oeste do Estado, tem feito papel de
bombeiro apagando os focos de incêndios
políticos, não só na sua região mas em outras
missões. Seu estilo assertivo tem provocado
ciúmes entre alguns apoiadores.

Dr. Alano do Novo

Médico ortopedista e conselheiro da Unimed, Alano Ribeiro de Queiroz Filho, mais
conhecido como Dr. Alano, enfrenta as urnas
pela primeira vez como candidato a deputado
federal pelo partido Novo. Esta semana ele
foi às ruas em Ceres para “levar a mensagem
de nosso partido, Novo não só no nome mas
nas atitudes políticas”.

Marcelo Sorriso

O dentista e ativista da causa autista
Marcelo Sorriso deixou o PSD e agora é
um dos coordenadores do candidato a governo Major Vitor Hugo (PL) no Entorno
Sul. Ele deve ser confirmado presidente
da legenda em Valparaíso.

Psol ganha do PT

Candidata ao Governo de Goiás, Cíntia
Dias (Psol) andou pelo Entorno de Brasília e
mostrou que está mais antenada com a patuleia do andar de baixo da pirâmide social
do que o PT. Distribuiu simpatia e ainda faturou mídia espontânea nas redes sociais e
rádios comunitárias. Sinal dos tempos. (Especial para O Hoje)

Lideranças enxergam Baldy
na contramão da boa política
Reprodução

Investidas contra adversários são
vistas como tentativa de alavancar
seu nome a qualquer custo
Izadora Resende
O candidato ao Senado Alexandre Baldy (PP) tem sido comentado nos bastidores políticos devido às atitudes tomadas por ele que estão sendo
encaradas como “desleal” e “
jogo sujo” por alguns candidatos e interlocutores. A primeira destas que ganhou notoriedade, foi o pedido de impugnação da candidatura do
rival, Marconi Perillo (PSDB).
O pedido foi registrado junto
ao Tribunal Regional Eleitoral
do estado de Goiás (TER-GO).
Segundo apurado pela reportagem do O Hoje, à época, os
advogados de Baldy alegaram
que existia duas situações irregulares no registro do segundo suplente de Marconi,
empresário Marcos Ermínio
de Moraes. O pedido alegava
que a data da filiação do empresário era diferente da verdadeira e que o endereço de
Ermínio em Goiânia seria falso.
Além disso, outra evidência
citada no processo foi o fato
de Ermínio de Moraes ter requerido a transferência do domicílio eleitoral de São Paulo
para Goiás, em 11 de fevereiro
deste ano. Embora a data estivesse dentro do prazo legal,

o texto destacou que o candidato a suplente não reside em
Goiás e não possui negócios
aqui, logo, não possui vínculos
que justifiquem a mudança
de domicílio.
A assessoria de imprensa
da campanha de Marconi
emitiu uma nota afirmando
que Baldy começou a campanha “lançando mão de fake
news”. A nota também afirmou que os documentos relativos à filiação de Marcos
Ermínio seriam enviados.
A esta reportagem, a assessoria de imprensa de Alexandre Baldy disse, por meio
de nota, que as medidas tomadas pela equipe jurídica
estão amparadas pela lei e
não existe qualquer tipo de
jogo sujo. "Não faço parte do
grupo das velhas raposas políticas, que se utilizam de formas escusas e, na maioria das
vezes, anônimas para atacar
aos adversários. Eu confronto
diretamente mesmo. Vendem
até a vaga de suplente para
alcançar seus objetivos. Minha
conversa sempre será franca
e verdadeira, seja direcionada
aos oponentes, à imprensa ou
ao eleitor, pois não tenho rabo
preso", pontuou Baldy.
A nota seguiu afirmando

Atitudes eleitorais e declarações de Baldy contra adversários são encaradas como “desleais” e “jogo sujo”
que todas as ações da campanha do candidato são tomadas em respeito à democracia, à liberdade de imprensa e sobretudo ao eleitor, que
não pode ser enganado com
informações que não correspondam à verdade.

Delegado Waldir

Contudo, os desconfortos
não pararam por aí. A assessoria de imprensa de Baldy
divulgou um release afirmando que Delegado Waldir
(União Brasil), também candidato ao senado pela chapa
governista, estaria desconfortável ao não ter participado

de uma ‘selfie’ durante carreata com Daniel Vilela (MDB),
em uma região onde, segundo
o release, “está toda fechada
com o candidato a senador,
Alexandre Baldy, fato que deixou Delegado Waldir deslocado em meio ao grupo de
políticos que desfilou nos carros principais da caravana”.
O texto ainda afirmou que
Waldir tem tentado ‘colar’ ainda mais a imagem na campanha do governador, mas, “pelo
visto, a campanha de Caiado
que não colou com Waldir”.

Vilmar Rocha

Por fim, nos bastidores

deste cenário político circulam boatos de que Baldy estaria fazendo circular a informação de uma suposta desistência de Vilmar Rocha
(PSD) – também da chapa do
governo – ao senado. Contudo, conforme apurado pelo
jornalista Felipe Cardoso em
reportagem publicada no jornal O Hoje, lideranças de relacionamento estreito com
Vilmar afirmaram que não
passa de um boato plantado
na tentativa de prejudicar o
candidato. Em entrevista à
imprensa local, Vilmar negou
que pense em desistir da disputa. (Especial para O Hoje)
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Aumento de casos de suicídio
acende alerta para prevenção
Emmanuelle Fernandes
Dados divulgados em julho deste ano pelo DataSUS apontam que o número de casos de suicídio
no Brasil subiu de 7 mil para 14 mil nos últimos
20 anos, resultando em mais de um suicídio cometido a cada hora, sem contar casos não notificados. Trata-se de um resultado maior do que
mortes por acidentes de moto ou por HIV no
mesmo período, o que acende um alerta sobre o
tema e sua prevenção.
Estamos em um momento importante para a
discussão e fortalecimento de ações que informem
a população e que ajudem a prevenir o ato. Além
disso, percebo que ainda existe um tabu em torno
do tema. Portanto, orientar a sociedade a como
identificar sinais de alerta e como ajudar pessoas
com risco de cometer suicídio é muito importante.
Vale lembrar que, desde 2014, a Associação
Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o
Conselho Federal de Medicina, organiza a campanha Setembro Amarelo, que tem como foco
a prevenção do suicídio. Além disso, por meio
do telefone 188, o CVV (Centro de Valorização
da Vida) presta um importante serviço ao oferecer atendimento telefônico gratuito para
apoio emocional e prevenção ao suicídio.
De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, mesmo antes da pandemia de Covid-19,
que gerou aumento expressivo nos casos de
transtornos mentais, quase 1 bilhão de pessoas
viviam com algum transtorno. Na América Latina, a piora da desigualdade, violência e ineficiência de planos de prevenção fez com que,
no primeiro ano da pandemia, as taxas de depressão e ansiedade subissem 25% em um momento em que os recursos de saúde estavam
direcionados ao combate da Covid-19.
Apesar de a pandemia ter intensificado desafios
já existentes, com o aumento de doenças, imposições sanitárias, mudanças do estilo de vida, entre
outros, houve também, no período de 2019 a 2021,
um aumento no compartilhamento de informações
na internet sobre cuidados com a saúde mental e
suicídio. Esta troca de informações é positiva,
pois como estamos nos comunicando e nos organizando enquanto indivíduos e enquanto sociedade, é o que determina o impacto que sofremos.
Em alguns casos, a pessoa com ideação suicida
deixa claro em seu discurso a insatisfação pessoal
por meio de queixas constantes, comparações em
que se vê em posição inferior e/ou como vítima.
Os pensamentos suicidas têm relação direta com
o desejo da não existência e podem ser desenca-

deados pela resistência ou dificuldade em lidar
com a dor ou adversidades da vida, independente
se a causa for a depressão, ansiedade ou mania.
Nesse sentido, existem alguns sinais que merecem atenção. Pela minha experiência, pessoas
com um nível de ansiedade grande tendem a se
isolar do contato social, enquanto que as com depressão podem se tornar extremamente falantes
na tentativa de disfarçar sentimentos.
Porém, no momento em que a pessoa se
identifica totalmente com os seus problemas
e sofre com bloqueio cognitivo que a incapacita
de se ver separada deles, o desejo por não
existir se intensifica.
Quando a pessoa dá sinais de alerta, a busca
por um (a) profissional de saúde deve ser imediata, visando apoiar o processo de reabilitação,
a busca por um tratamento que ajude a aumentar
os fatores de proteção e diminuir os riscos de
suicídio. Além disso, quanto mais pessoas envolvidas no processo de tratamento de pessoas
com ideação suicida, melhor!
Muitas empresas, inclusive, já demonstram
preocupação com relação ao tema por meio do
aumento do investimento corporativo em benefícios que oferecem consultas psicológicas para
seus (as) colaboradores (as), por exemplo.
O processo de pensar sobre o suicídio ocorre
de maneira cíclica, na interação entre corpo e
mente, e geralmente envolve um ciclo de alimentação e sono ruim que prejudicam a qualidade da
produção hormonal, provocam pensamentos negativos e sentimentos de estresse e angústia, prejudicando a qualidade de vida em um círculo vicioso. Por isso, nossos cuidados devem sempre
envolver a saúde física, mental e espiritual.
Falar e saber mais sobre saúde mental deveria
fazer parte da nossa educação de base. Estudos
mostram que algumas ferramentas ajudam a melhorar a saúde mental, como é o caso da meditação
e a prática da atenção plena (mindfulness).
Vale lembrar que algumas pessoas não dão
sinais de ideação suicida. Contudo, ao se deparar com uma pessoa
com problemas de saúde mental, a melhor forma de ajudar é oferecendo escuta atenta,
presente e respeitosa e,
dentro do possível, ajuEmmanuelle Fernandes é
dar a pessoa a enconpsicóloga
trar o melhor caminho
para o tratamento.

OPiniãO

A tecnologia digital e suas múltiplas possibilidades
seguem avançando, rompendo paradigmas e mudando
a cultura de fazer negócios e operações. No mercado
corporativo e até na área financeira, nas quais o uso da
tecnologia blockchain esteve associado, por um bom
tempo, às criptomoedas, e consequentemente ao risco
que elas poderiam representar, vemos agora uma mudança de posição, com outros setores econômicos
aderindo à tokenização de ativos e ao uso da blockchain
em aplicações diversas. Até pouco tempo atrás, imaginar
um produtor rural comprar um café e pagá-lo com
grãos de milho “tokenizados” seria futurístico demais.
Mas isto aconteceu em uma loja em Buenos Aires. A
operação foi noticiada na Argentina pelas empresas envolvidas no projeto e chegou ao Brasil, com destaque
para uma solução que transforma os grãos em um ativo
digital. Nela, os produtores rurais convertem o valor de
sua produção em criptoativos por meio da rede blockchain.
Cada token equivale a uma tonelada de grãos entregues
pelo produtor a um armazém. A partir daí, eles podem
usá-los com cartão em qualquer estabelecimento. Para
pagar o café na loja, o produtor argentino só precisou
utilizar o aplicativo no smartphone, com leitura do QR
Code e blockchain. Mas os criptoativos podem ser utilizados de outras formas, serem trocados por sementes,
veículos, máquinas, combustíveis, serviços ou mesmo
dados como garantia.
Na Argentina, a solução foi resultado de uma parceria
realizada entre empresa de infraestrutura global de tokenização de commodities agrícolas e bandeira de
cartões, com a participação de uma empresa de infraestrutura blockchain descentralizada e de uma processadora
de pagamentos. Como resultado da parceria, foi lançado
um cartão digital (ou físico) que combina o mundo dos
criptoativos à agricultura, digitalizando o valor dos
grãos, em uma operação assegurada pela tecnologia
blockchain. Ou seja, a solução permite utilizar os criptoativos lastreados em grãos como forma de pagamento
em qualquer lugar do mundo que aceite a bandeira. A
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adesão da bandeira, inclusive, à solução, é um sinalizador
de confiança no uso de tokens e blockchain. Olhando o
mercado de meios de pagamento, os cartões digitais já
vinham avançado rapidamente, com um número cada
vez maior de usuários fazendo pagamentos na web por
meio de cartões virtuais de uso único ou sob o impulso
de empresas que agregam novas funcionalidades às
suas carteiras digitais que só se tornaram possíveis
graças à segurança da tokenização. Mas o modelo de tokenização de ativos com uso de blockchain abre todo
um mundo de novas possibilidades ao transformá-los
em ativos digitais que podem ser transacionados de
acordo com o interesse do seu proprietário.
No agronegócio, que já vem incorporando inúmeras
tecnologias às suas operações, este é outro fato disruptivo
e que ilustra o processo de digitalização e transformação
do setor. No Brasil, cooperativas agrícolas -- entre
empresas e instituições de outros setores - já vêm se beneficiando da blockchain ao realizarem leilões online
(de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, entre
outros ativos) por meio de ecossistema com atuação ancorada na tecnologia. A blockchain se assemelha a um
cartório digital, registrando as operações no momento
que ocorrem, de forma perene, transparente e segura,
permitindo que todos os envolvidos na operação acompanhem e tenham acesso a esse registro digital, sem o
risco de que ele se perca ou seja alterado. Trata-se
também de uma transformação no segmento de leilões,
tradicionalmente conhecido pelos certames presenciais,
mas que avançou e segue
crescendo para o modelo
online, agora com os benefícios que esta tecnologia
pode propiciar.
Não resta dúvida de
que o avanço da blockchain
é inexorável, e que, agora,
é apenas uma questão de
Fábio Kielberman é diretor
mudança de uma cultura
executivo de ecossistema de
soluções em tecnologia
arraigada nos modelos trablockchain para negociações
dicionais e analógicos.
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CARTA DO LEITOR

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

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

{

O agro é essencial
para todas as
cidades goianas
e precisamos
valorizar isso”
Marconi Perillo (PSDB), ex-governador e candidato a senador, ao propor o aumento do investimento no
agronegócio. Em mensagem gravada, o tucano defendeu que o setor
é muito importante no Estado e no
Brasil. Marconi afirmou que “o agro
é desenvolvimento”. O peessedebista também falou sobre uma
maior valorização dos empreendedores e trabalhadores do agro.

Que tal pagar seu cafezinho
com criptoativos do agronegócio
Fábio Kielberman

n

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
o brasileiro Fernando andrés sabag montiel
foi preso na noite de ontem (1º) suspeito de
tentar matar a vice-presidente da argentina,
Cristina Kirchner. segundo o ministro de segurança do país, aníbal Fernández, o suspeito tem 35 anos, tem registro para
trabalhar como motorista de aplicativo e já
recebeu advertência por estar carregando
uma faca em 2021. “o cara viveu maior parte
da vida na argentina”, comentou o leitor.
Saul Faz

M

@ohoje
as autoridades de segurança do rio de Janeiro finalizaram os detalhes nesta sextafeira (2) o planejamento para o jogo de volta
entre Flamengo e Vélez. a partida será válida
pela libertadores, na próxima quarta-feira,
com a possível presença do presidente Jair
bolsonaro no maracanã, após eventos na cidade pela comemoração do 7 de setembro.

N

@jornalohoje
o prazo para que transportadores autônomos de carga (TaC) façam a autodeclaração
do Termo de registro, documento necessário para o receber as parcelas referentes a
julho e agosto do benefício Caminhoneiro,
foi prorrogado até o dia 12 de setembro.

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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Centro-Oeste
foi a segunda
região que
mais cresceu
A economia do Centro-Oeste continuou em trajetória
de crescimento no segundo trimestre do ano. Com
exceção do Sudeste, todas as regiões apresentaram um
crescimento econômico. O IBCR da região apresentou
alta de 2% se comparado ao trimestre anterior, quando
cresceu 1,1%. De acordo com o BC, os destaques da
região são para o comércio, a agricultura, a construção
civil e os serviços às famílias. A avaliação é do Banco
Central (BC) e consta do Boletim Regional , publicação
trimestral que apresenta as condições da economia por
regiões e por alguns estados do país. A estabilidade do
Sudeste, no segundo trimestre, ocorreu devido ao recuo
dos serviços financeiros e ao arrefecimento da expansão
do comércio. Por outro lado, nacionalmente, o crescimento
foi mais disseminado do que no primeiro trimestre com
expansões significativas em outras regiões.
Segundo o boletim, a economia do Sudeste perdeu
ritmo no segundo trimestre, com o Índice de Atividade
Econômica Regional (IBCR) variando negativamente em
0,1% no trimestre, em relação ao trimestre imediatamente
anterior (1,6%). O BC informou, também, que o resultado
foi influenciado pelo desempenho de São Paulo, que teve
queda de 0,5%. Os demais estados do Sudeste apresentaram
avanço, com destaque para Minas Gerais, com alta de
1,5% na atividade. No acumulado em 12 meses até junho,
a economia da região registrou incremento de 2,6%.
“O aumento das vendas do comércio desacelerou
para 0,2% no segundo trimestre em relação ao anterior,
quando havia crescido 1,5%. Houve avanço em cinco
dos dez segmentos pesquisados, com destaque para
equipamentos e materiais para escritório, informática
e comunicação, além de combustíveis. Em sentido oposto,
setores mais sensíveis ao crédito e à elevação da taxa de
juros, como os de material de construção, veículos, motocicletas, partes e peças e móveis e eletrodomésticos,
apresentaram retração”, explicou o boletim.
De acordo com o BC, o setor de serviços continuou o
processo de retomada pós-pandemia, com avanço em
todos os segmentos, especialmente o de serviços prestados às famílias. “Nesse sentido, o volume de serviços
não financeiros apresentou expansão de 2% no segundo
trimestre, mantendo o bom desempenho observado
nos três meses anteriores (1,8%) e superando o nível
pré-pandemia”, observou.
A avaliação do Banco Central é que as políticas temporárias de apoio à renda e os auxílios dados pelo governo
federal à população, tendem a favorecer a expansão no
consumo das famílias, com impactos positivos no comércio
e no setor de serviços. Por outro lado, “a indústria ainda
deve repercutir as dificuldades nas cadeias de suprimento
de insumos e a elevação dos custos de produção”.

Recuperação no Sul

No Sul do país, onde sobressaiu o desempenho de
comércio e serviços, houve recuperação da queda acentuada observada no trimestre anterior, relacionada à
quebra das safras de soja e milho. Segundo o BC, além
do final da apropriação das safras de verão, houve retomada mais intensa no comércio, na construção e em
segmentos da prestação de serviços, sobretudo às famílias, e discreta ampliação da produção industrial.
O IBCR da região aponta que a economia do Sul
cresceu 2,8% no segundo trimestre em relação ao anterior (-2,9%). Em 12 meses, é a que apresenta a menor
expansão dentre as regiões (1%), influenciada pelos
resultados modestos da agricultura e da indústria.
Já o IBCR da região Norte variou 1,5% no segundo
trimestre em relação ao trimestre anterior, influenciado
pela expansão do setor de serviços. O destaque é o
Pará que cresceu 1,9% na mesma base de comparação,
impulsionado pela construção e por serviços às empresas, enquanto o indicador do Amazonas expandiu
1,7%, puxado por serviços às famílias e alojamento e
alimentação. Em 12 meses, o indicador de atividade da
região acumulou crescimento de 1,7%.
No caso do Nordeste, houve expansão de 1% no IBCR
da região no segundo trimestre de 2022, refletindo a continuidade da retomada do setor de serviços, além do desempenho favorável da agropecuária e da construção civil.
“No mesmo sentido, a indústria de transformação
acumula expansão significativa, com três trimestres
seguidos de alta, impulsionada principalmente pelo
setor de derivados de petróleo. A ocupação segue em
elevação no mercado de trabalho formal e informal,
mas a recuperação dos rendimentos tem sido mais
lenta que a média nacional”, explica o boletim. Em
doze meses até junho, o indicador de atividade do Nordeste acumulou alta de 3,5%. (ABr)
ABr

Agro foi o principal agente que impulsionou a economia

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

Avanço modesto em julho não
“refresca” situação da indústria
Depois de derrapar ao longo de toda a
primeira metade deste ano, a produção industrial abriu o segundo semestre com
ligeiro avanço, mas que não refresca muito
a situação do setor diante da disparidade
de desempenho entre seus diversos segmentos, onde os resultados negativos continuam a predominar. O cenário é especialmente preocupante nos segmentos que em
geral costumam antecipar o comportamento
dos investimentos em renovação e atualização do parque de máquinas e equipamentos, agravando o desgaste natural da
base industrial instalada no País.
Em julho deste ano, a produção registrou
variação modesta de 0,6%, recompondo-se
do recuo de 0,3% anotado em junho, sempre
em relação ao mês imediatamente anterior e
com o expurgo de fatores sazonais (como feriados, por exemplo) que eventualmente poderia gerar distorções nesse tipo de comparação. O desempenho entre os 26 setores de atividade acompanhados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), no entanto,
foi novamente muito desigual, com perdas
para 16 segmentos (61,5% do total) e avanços
para dez deles (38,5% do total).
O avanço em julho foi puxado principalmente pela indústria de produtos alimentícios, que experimentou elevação de 4,3%
frente a junho, repetindo idêntico percentual
na comparação com julho do ano passado.
Mês a mês, o setor tem apresentado comportamento irregular, saindo de dois meses

muito negativos, com baixas de 2,2% e de
4,8% em março e abril, para oscilar entre
avanço de 2,0% em maio e variação tímida
de 0,8% em junho, acumulando em sete meses um incremento de apenas 0,9%. Comparado a fevereiro de 2020, a indústria de
alimentos esboça reação de somente 0,3%
(mesmo assim, os níveis da produção registrados em julho deste ano ficaram 5,8%
abaixo dos resultados alcançados em abril
de 2020, já no segundo mês da pandemia).

Sinais negativos

Olhando a indústria como um todo, o setor
não tem conseguido sustentar taxas positivas
na comparação com o ano passado, com a
produção recuando 0,5% diante de julho de
2021, depois de experimentado queda na mesma proporção em junho. Na verdade, nos
sete primeiros meses deste ano, a produção
só anotou um único resultado positivo em
maio, quando chegou a superar igual período
do ano passado em 0,5%. No ano, a indústria
reduziu sua produção em 2,0% em relação
aos sete meses iniciais de 2021, mantendo-se
em queda de 3,0% no acumulado em 12 meses
até julho deste ano. O setor como um todo sequer conseguiu ainda superar os números de
fevereiro de 2020, mantendo-se 0,8% abaixo
do período imediatamente anterior ao começo
da pandemia. Em relação a maio de 2011,
quando a indústria registrou seu melhor desempenho na série histórica do IBGE, a produção despenca 17,3%.

BALANÇO
t

2 Analisando o desempenho dos diversos setores pesquisados pelo IBGE e comparando ainda com fevereiro
de 2020, quase 70% deles não
experimentaram condições
suficientes para retomar os
níveis de produção realizados
antes da pandemia. De fato,
18 deles continuam produzindo menos do que naquele
período e apenas oito respiram com certo alívio nesse
tipo de comparação, o que
pode ser um retrato mais
preciso de como a indústria
veio capengando até aqui.
2 Esse tipo de comportamento certamente será traduzido em uma contribuição
bastante modesta para o Produto Interno Bruto (PIB) no
terceiro trimestre, conforme
anota a equipe de analistas
do Itaú BBA.
2 Os principais segmentos
associados à produção de
bens de capital têm sofrido
baixas recentemente, sinalizando perda de vitalidade
do investimento, que chegou
a ensaiar recuperação no
segundo trimestre. Na composição do PIB do período,
o investimento havia avançado 1,5% em relação ao
mesmo trimestre do ano passado, depois de desabar 7,2%
no primeiro trimestre. Em
relação ao trimestre imediatamente anterior, o investimento avançou 4,8% no se-

gundo trimestre, depois de
ter sofrido baixa de 3,0% no
primeiro trimestre. A conta
do investimento fechou o
primeiro semestre em retração de 2,9% na comparação com os seis primeiros
meses do ano passado.
2 Na pesquisa mensal da
produção industrial, os números para a indústria de
bens de capital e para o setor
de produção de insumos para
a construção civil (como cimento, areia, brita e outros
agregados) não sinalizam resultados melhores no começo
do terceiro trimestre. No primeiro setor, a produção sofreu a segunda baixa mensal
consecutiva, caindo 3,7% na
comparação entre julho e junho, quando já havia recuado
1,9%. Em relação a igual mês
do ano passado, a produção
de bens de capital caiu 5,8%
em julho, saindo de variação
de somente 0,2% em junho.
Nos sete meses iniciais deste
ano, o setor recua 1,6%.
2 A produção de insumos
para a construção, ainda de
acordo com o IBGE, caiu 6,6%
em julho frente ao mesmo
mês do ano passado e manteve-se em virtual estabilidade na passagem de junho
para julho deste ano, variando apenas 0,3%. No trimestre
encerrado em julho deste
ano, frente ao trimestre maiojulho do ano passado, o seg-

mento anotou retração de
6,1% e já havia encolhido
10,0% no primeiro quadrimestre de 2022.
2 No acumulado entre janeiro a julho deste ano, frente
aos mesmos sete meses de
2021, os principais segmentos
da indústria de bens de capital apresentam dados negativos, com perdas de 2,5%
e de 13,3% para a produção,
respectivamente, e de máquinas e equipamentos em
geral e de máquinas e aparelhos elétricos. A indústria
de equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e ópticos, associada parcialmente à produção de bens
de capital e também de bens
de consumo duráveis, apresentou redução de 2,6%.
2 A produção de bens duráveis devolveu com sobras
todo o crescimento de 6,0%
registrado em junho, comparado a maio, e despencou 7,8%
em julho, com recuo ainda de
0,8% frente a julho do ano
passado. Como aponta o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi), o setor entre os “mais
vulneráveis aos efeitos negativos da perda de poder de
compra das famílias devido à
alta da inflação e dos juros e,
no caso dos duráveis, também
estão mais sujeitos aos gargalos nas cadeias de fornecedores”. (Especial para O Hoje)

Pequenos negócios geram 70% das
novas vagas de empregos em julho
As micro e pequenas empresas
foram responsáveis por sete em
cada dez vagas de trabalho formais criadas em julho deste ano,
mantendo o ritmo de geração de
empregos registrado nos seis primeiros meses do ano.
O levantamento foi realizado pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a partir de
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de
176,8 mil novas contratações,
contra um saldo de 50,6 mil
postos de trabalho das médias
e grandes, o que corresponde
a 70,2%. De acordo com o Sebrae, a média mensal de empregos gerados pelos pequenos
negócios, desde o início do ano,
se mantém superior a 160 mil.
No acumulado de 2022, o
Brasil já supera a marca de 1,5
milhão de empregos gerados,
sendo as micro e pequenas em-

presas responsáveis por 1,1 milhão (72% do total). Por sua vez,
as médias e grandes criaram
327,2 mil vagas (21%).
“Assim como já havia sido
registrado em maio e junho, todos os setores, em todos os portes, apresentaram saldos de contratações positivos no mês de
julho. Entre as micro e pequenas
empresas, os três setores que
mais geraram empregos se mantêm: serviços (61.996), comércio
(34.469) e construção (30.661)”,
diz o Sebrae, em nota. (ABr)
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Mendanha mira agronegócio em
peregrinação pelo Sudoeste goiano
Reprodução

Governadoriável
passou por diversas
cidades cuja
economia do campo
se revela como
potência. Encontros
com lideranças
contaram também
com a presença de
Heuler Cruvinel,
candidato a vice, e
João Campos, nome
da chapa ao Senado
Felipe Cardoso
O candidato ao Governo de
Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota), percorreu, nos últimos
dias, as principais cidades do
Sudoeste do Estado. A região,
popularmente conhecida como
berço do agronegócio, reúne
lideranças de amplo capital
político. Os encontros também
contaram com a participação
do indicado a vice, Heuler Cruvinel (Patriota), e do candidato
da chapa ao Senado, João Campos (Republicanos).
Durante a peregrinação,
Mendanha passou por São
Simão, Paranaiguara e Cachoeira Alta. Cruvinel, por
sua vez, passou por outras
cidades até se encontrarem
em Caçu e seguirem juntos
para Aparecida do Rio Doce.
Mais tarde foi a vez de Rio
Verde. Essa é a primeira vez
que eles percorrem o sudoeste juntos desde a oficialização
da chapa oposicionista.
Rio Verde é tida como a
principal cidade do sudoeste
goiano. É também o município
com a maior concentração de
lideranças políticas com expressividade nos espaços de
decisão e poder, como, por
exemplo, a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, em Brasília. Ao desembarcar na cidade, Mendanha
aproveitou para apresentar
“soluções” na tentativa de fortalecer o agronegócio na região. Dentre elas, o candidato
citou eixos da infraestrutura
e distribuição energética.

Flerte

Assim como outras cidades
goianas, que sofrem com a
má distribuição energética,
com Rio Verde não é diferente. Para Mendanha, se não

Durante a peregrinação de campanha pelo Sudoeste goiano, Gustavo Mendanha passou por São Simão, Paranaiguara e Cachoeira Alta
houver medidas urgentes que
resolvam a situação, ano que
vem o cenário tende a piorar
e o Estado pode sofrer com
novos apagões.
Vale lembrar que o atual
governador de Goiás, Ronaldo
Caiado (UB), tem dito em entrevistas que o problema de
energia tem comprometido o
crescimento do Estado. Mendanha aproveitou o discurso
para rebatê-lo. Ele chamou
atenção para a “falta de uma
solução viável” durante os últimos quatro anos de gestão.
Diante disso, a solução proposta pelo candidato foi a de
investir em infraestrutura para
distribuição de energia, já que
a geração não é um problema
para o Estado. Depois, ele se
comprometeu com a construção de 800 quilômetros de linhas de transmissão, reforma
de 20 subestações e construções de mais doze.
Segundo ele, a estrutura poderá ser financiada por parceiros, que terão o valor investido descontado na conta
de energia. Aquelas empresas
que não tiverem recursos poderão pegar empréstimo com
o Estado, em um Fundo com
previsão de R$ 2 bilhões. “Hoje
há parado R$ 8 bilhões nos cofres públicos”, disse.
Para a infraestrutura, ele
citou o programa "Parceiros
de Goiás", em que as estruturas
estaduais deficitárias poderão
ser custeadas por qualquer

pessoa ou instituição, seja empresa ou terceiro setor.
Desde que anunciou o
nome de seu vice, Heuler Cruvinel, o governadoriável justificou a escolha pela importância de ser um nome ligado ao
agronegócio. Essa foi a primeira vez que eles cumprem agenda juntos em Rio Verde. O candidato ao Senado Federal da
Coligação Estado Inteligente,
João Campos, também participou das reuniões na cidade.

Liderança

As ações para fortalecer o
agronegócio, que é a força motriz do sudoeste, também foram discutidas durante uma
reunião com Yuri Pinheiro Machado, que representava a Cooperativa de Suinocultores e
Avicultores de Goiás e a Associação de Granjeiros Integrados
do Estado de Goiás; e Pedro
Azevedo Júnior, da Associação
goiana dos Integrados dos Produtores de Aves, Ovos e Suínos.
Na reunião, Pedro ressaltou
a importância dos investimentos no agronegócio para gerar
riquezas para o Estado e criar
empregos. Os candidatos também estiveram na Acirv para
reunião com o setor produtivo,
com a participação de outras
quatro instituições (CDL, Sindicato Rural, Sindicato Rural
de Rio Verde, Coderv e outros).
Os candidatos da coligação
Estado Inteligente também se
reuniram com lideranças po-

líticas. O encontro contou com
a presença do Dr. Oswaldo
Fonseca, ex-candidato a prefeito; prefeita de Maurilândia,
Edjane Alves; o ex-prefeito de
Bom Jardim, Cleudes Baré; os
vereadores por Rio Verde, Ronaldo Cruvinel e Elvis do Brinquedo; e os candidatos a deputados estaduais e federais,
Nayara Barcelos, Marju Costa,
Lúcia Batista, Enildo Cabral,
Marcinho Vidraceiro, Vilmar
Bibá, Rosângela Rezende e Sargento Chagas.

Apoio

Durante as andanças pelo interior goiano, Mendanha recebeu
o apoio do prefeito de São Simão,
Fábio Capanema (Progressistas).
"O atual governador virou as
costas para São Simão. Precisamos de alguém que vá olhar
para todo Estado", disse logo depois de anunciar a decisão.
Mendanha, por sua vez,
abraçou a vinda do novo aliado, assumindo o compromisso
de dar atenção aos municípios.
Em resposta, ele disse ainda,
que essa é uma situação comum em todos os municípios.
"Este é um governo que não
dialoga, não faz parcerias, o
resultado é um Estado abandonado", disse.
Ao todo, a caravana com
os candidatos passou por dez
municípios e um distrito, sendo
dívidida em duas frentes: Gustavo e João Campos passaram
em São Simão e seu distrito,

Itaguaçu, Paranaiguara e Cachoeira Dourada enquanto
Mayara Mendanha, esposa do
candidato, e Heuler Cruvinel
foram Aporé, Itajá, Lagoa Santa
e Itarumã. Depois eles seguiram juntos por Caçu e Aparecida do Rio Doce.

Balanço

Em entrevista ao O HOJE, o
candidato lembrou que no sudoeste estão os grandes players
do agro nacional. “Trata-se de
uma potência no estado. Esse
apoio será importante para dar
um passo à frente rumo à industrialização e ao processamento das commodities aqui
produzidas, agregando valor,
gerando emprego, renda e beneficiando toda a população.
E nós, aproveitamos para apresentar as soluções daquilo que
temos escutado dos produtores
como fator impeditivo do crescimento. São propostas exequíveis e que farão com que
Goiás volte a ser competitivo e
forte, com a potência do agronegócio”, destacou.
Em outro trecho, ele considerou que tanto ele quanto
Heuler e João Campos foram
muito bem recebidos por todas
as lideranças e a população
de cada uma das cidades que
percorreram. “Ficamos ainda
mais motivados a ganhar as
eleições para dar a essa região
tão pujante os investimentos
que precisam”, pontuou. (Especial para O Hoje)

ELEIÇÕES 2022

33 políticos disputam cargos mais “fáceis”
Levantamento do Poder360 indica que 33 políticos com mandatos, dos
28.967 candidatos nas eleições deste ano, concorrerão
a cargos considerados mais
fáceis (que exigem menos
votos). Na lista, consta o
vice-governador de Goiás
Lincoln Tejota (União Brasil), que este ano disputa a
Assembleia Legislativa do
Estado (Alego).
Vale citar, desde o ano
passado o governador Ronaldo Caiado (União Brasil)
anunciou que seu vice mudaria. Ele escolheu o presidente estadual do MDB Daniel Vilela, que foi adversário dele em 2018.
Sem espaço, Lincoln op-

tou por disputar cargo de
deputado estadual. O atual
vice de Caiado, que tem 38
anos, esteve no parlamento
goiano de 2011 a 2018. Há
quatro anos, a chapa em
que ele foi vice foi eleita
em primeiro turno com 1,7
milhão de votos.

Divulgação

Outros nomes

Outros que trocaram para
cargos “menores” foram o
vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos-RS),
que optou – após Bolsonaro
(PL) escolher Braga Netto
(PL) – pelo Senado e o senador José Serra (PSDB-SP), que
resolveu disputar a Câmara
Federal. (Francisco Costa,
especial para O Hoje)

O vice-governador Lincoln Tejota decidiu disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado
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Vitor Hugo admite conversa
com Mendanha no 2º turno

Reprodução

Candidato de
Bolsonaro ao
governo coloca
uma série de
condições para
aliança com exprefeito de
Aparecida
Francisco Costa
Deputado federal e candidato ao governo de Goiás, major Vitor Hugo (PL) está otimista que chegará ao segundo
turno. De fato, o postulante
ao Palácio das Esmeraldas
acredita que será o vencedor
o páreo. Questionado se conversaria com o ex-prefeito de
Aparecida de Goiânia Gustavo
Mendanha (Patriota), adversário na corrida eleitoral, sobre uma eventual aliança na
parte final da disputa, ele admite que sim.
Vitor Hugo, contudo, coloca uma série de condições
para isso. Para sentar com
Mendanha, o parlamentar
quer um compromisso do exprefeito de não se alinhar
com nenhuma ideia de esquerda, além de demonstrar
de forma incisiva apoio ao
presidente Bolsonaro.
“Se fizer um compromisso
de que em uma eventual
aliança não vai trazer ideias
esquerdistas, não vai trazer
aliados de esquerda, que ele
tem nos dias de hoje e teve
no passado, se ele se comprometer com as pautas de Deus,
pátria e família, o que eu não
vejo, se ele se comprometer
a apoiar o presidente Bolsonaro em um eventual segundo
turno, uma defesa que ele
não está fazendo agora… Então, se ele fizer tudo isso, ou
seja, se ele se converter efetivamente em alguém de direi-

ta, eu não tenho problema
nenhum de conversar com
ele”, enumera as exigências.

Críticas recentes

O deputado federal, que é
oficialmente o candidato ao
governo de Goiás de Bolsonaro no Estado, já atacou
Mendanha no passado. Ele
afirmou, entre outras coisas,
que Mendanha não é bolsonarista, como tem dito. Em
tempos recentes, quando circulou nas redes sociais que o
parlamentar poderia recuar
da candidatura para se juntar
ao ex-prefeito de Aparecida,
ele foi incisivo e não poupou.
“Não serei vice-governador
de um esquerdista, do ‘Doria
do cerrado’”, disse em trecho
da gravação divulgada na rede
social. Inclusive, afirmou que
as falas eram “fake news” e
que, à época, a “pré-candidatura” era “sólida, firme”. No

Questionado se
conversaria com o
ex-prefeito de
Aparecida de
Goiânia Gustavo
Mendanha
(Patriota),
adversário na
corrida eleitoral,
sobre uma eventual
aliança na parte
ﬁnal da disputa,
Vitor Hugo admitiu
que sim

TSE

Moraes diz não haver nada
secreto na Justiça Eleitoral
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes,
afirmou nesta sexta-feira (2)
não haver segredos na Justiça
Eleitoral, que busca constantemente dar o máximo de
transparência aos processos
eleitorais. A fala ocorre um
dia após a criação de uma portaria que cria um Núcleo de
Inteligência do TSE.
As declarações de Moraes
foram dadas no encerramento
da cerimônia de assinatura digital e lacração das urnas eletrônicas, na sede do TSE. O
ministro destacou que neste
ano houve um número de pessoas e instituições interessadas
em acompanhar a solenidade
presencialmente bem maior
do que em pleitos anteriores.
“Isso legitima cada vez
mais a Justiça Eleitoral e demonstra que a Justiça Eleitoral
atua de forma pública, transparente, e de que confia em
seus sistemas”, disse o presidente do TSE. “Não há nada
de secreto na Justiça Eleitoral,
a única coisa secreta e sigilosa
é o voto da eleitora e do elei-
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Presidente do TSE falou na cerimônia de lacração das urnas
tor”, afirmou o ministro.
A cerimônia de assinatura
e lacre das urnas é um evento
público que ocorre a cada eleição e marca o fim da etapa de
desenvolvimento e inspeção
dos sistemas eleitorais. Durante
a cerimônia, que teve início na
segunda-feira (29), técnicos do
TSE compilam as versões definitivas de todos os programas
e apresentam o resultado final
para uma última conferência
pelas dezenas de entidades fis-

calizadoras da eleição.
Feita a verificação, a entidade fiscalizadora pode assinar
digitalmente a versão final dos
softwares. A partir de então,
caso haja alguma modificação
intencional ou erro durante a
cópia, a assinatura se torna
inválida. “Isso garante a autenticidade do programa, confirmando que ele tem origem
oficial e foi gerado pelo TSE”,
disse o tribunal. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

mesmo momento, Mendanha
adotava um discurso pacificador. Dizia que estava aberto
a alianças e composição.

Números

Vitor Hugo é o terceiro colocado em pesquisas recentes
de intenção de voto. Ainda
assim, ele está otimista que
passará ao segundo turno e
vencerá o pleito. O otimismo
do candidato tem a ver com
o fator Bolsonaro. “O presidente é muito forte em Goiás
e está ficando evidente para
os bolsonaristas, para quem
é de direita e conservador
que o presidente tem um
lado, um candidato, que é o
major Vitor”, fale de si na
terceira pessoa.
Levantamento Goiás Pesquisas/Mais Goiás (final de
agosto) mostra que o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) mantém a liderança nas

intenções de voto no primeiro
turno. O mandatário lidera com
38,61%, enquanto Mendanha
aparece com 22,53%. Em seguida, vem major Vitor Hugo
com 16,44%, e depois Wolmir
Amado, com 6,46%.
Os outros candidatos pontuaram da seguinte forma:
Edigar Diniz (Novo), 1,83%;
Cíntia Dias (PSOL), 1,58%; professora Helga (PCB), 1,58%;
professor Reinaldo Pantaleão
(UP), 0,61%; e Vinícius Paixão
(PCO), 0,37%. Brancos e nulos
somaram 3,78%. Outros 6,21%
disseram não saber.
A pesquisa ouviu 821 eleitores entre 22 a 24 de agosto
de 2022 e tem margem de erro
de 3,42 pontos percentuais
para mais ou menos. O intervalo de confiança é de 95%.
Os registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são: BR07387/2022 e GO-05238/2022.
(Especial para O Hoje)

Lula defende agricultura
familiar e demarcação
de terras indígenas
O candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), disse, nesta
sexta-feira (2), que pretende, se eleito, garantir
a demarcação dos territórios indígenas e quilombolas. “Eu estou assumindo um compromisso delicado com vocês. Eu preciso cuidar melhor dos indígenas, demarcar o território e garantir a demarcação”, disse, ao discursar
em um encontro com representantes de povos originários em Belém (PA).
Lula também afirmou
que é preciso agilizar o
processo de demarcação
das terras de comunidades
remanescentes de quilombos. “Demora muito e o
povo que mora quilombo
não pode esperar a burocracia decidir o momento
correto. Nós vamos cuidar
daqueles que o Estado precisa cuidar”, acrescentou.
Para Lula, é necessário
mostrar que a preservação ambiental pode trazer
mais ganhos econômicos
do que a destruição da
mata para a produção de
commodities. “Nós temos

que criar, na sociedade
brasileira, a consciência
de que manutenção da
floresta em pé é mais saudável, mais rentável, do
que tentar derrubar árvore para plantar soja, milho, cana ou para criar
gado”, destacou.
É preciso ainda, segundo o candidato, diferenciar
os empresários que agem
dentro da lei dos que cometem crimes ambientais.
Lula disse também que
quer incentivar a agricultura familiar, caso ele ganhe as eleições. A ideia é
aumentar a oferta de alimentos e evitar, assim, o
aumento dos preços. “A
agricultura familiar se
prepare para produzir
mais, porque nós vamos
criar uma coisa chamada
Mais Alimentos para que
aumente a capacidade
produtiva, para que tenha
mais comida no mercado
e para que a inflação não
proíba o povo de comprar
o que comer”. Outra proposta do candidato é recriar o Ministério da Pesca. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Vila NoVa é derrotado
pelo Grêmio em Porto Alegre
Fernando Brito/Vila Nova FC

Jogando pela
primeira vez na
Arena do Grêmio,
o Tigre perdeu
pelo placar de 2 a 1
e segue na zona de
rebaixamento

Com a derrota,
o Vila Nova
segue na zona de
rebaixamento,
com 28 pontos

Maiara Dal Bosco
O Vila Nova foi derrotado
pelo Grêmio na noite desta
sexta-feira (02), em Porto Alegre. A partida, primeira jogada
pelo Vila Nova na Arena do
Grêmio, e que é válida pela
28ª rodada do Campeonato
Brasileiro Série B, terminou
com o placar de 2 a 0 para o
Tricolor gaúcho. O primeiro
gol do Grêmio foi marcado por
Gabriel Teixeira (Biel), logo aos
dois minutos de jogo. O segundo, foi de Thaciano aos 17 minutos da etapa complementar.
O Vila Nova diminuiu com
Matheuzinho, aos 32. Com o
resultado, o Vila Nova permanece momentaneamente na
17ª colocação, com 28 pontos.
Já o Grêmio, sobe para o 3º lugar, com 47.

placar para os donos da casa.
Aos 11, o Vila Nova tem boa
chance com jogada de Alex
Silva, mas a bola desvia para

Data: 02 de setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: arena do Grêmio, em Porto alegre (rs). Árbitro: savio Pereira sampaio (FiFa) (dF). Assistentes: daniel Henrique da silva andrade (dF) e lehi sousa silva (dF).
VAR: Wagner reway (Pb). Gols: Grêmio - Gabriel Teixeira (1T); Thaciano (2T). Vila nova - matheuzinho (2T)
Grêmio: brenno; Edilson (rodrigo Ferreira), Geromel, bruno alves e diogo barbosa; Villasanti,
bitello (Thiago santos) e Campaz (lucas leiva);
Gabriel Teixeira (Thaciano), Guilherme e diego
souza (Elkeson).
Técnico: César lopes

Série A
Times

P

J

V

Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Corinthians
Internacional
Athletico
Atlético-MG
Santos
América-MG
Goiás
RB Bragantino
Fortaleza
São Paulo
Botafogo
Ceará
Coritiba
Cuiabá
Avaí
Atlético-GO
Juventude

50
43
42
42
42

24
24
24
24
24

14
13
12
12
11

39
36
34
32
32
31
30
29
27
27
25
25
23
22
17

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

11
9
8
9
8
8
8
6
7
5
7
6
6
5
3

D

GP GC SG AP%

8
4
6
6
9

2
7
6
6
4

39
39
38
27
38

16
20
28
22
23

23
19
10
5
15

69
60
58
58
58

6
9
10
5
8
7
6
11
6
12
4
7
5
7
8

7
6
6
10
8
9
10
7
11
7
13
11
13
12
13

29
31
27
20
26
33
22
31
22
23
26
16
23
23
18

28
28
20
25
30
30
23
29
29
24
39
23
37
36
41

1
3
7
-5
-4
3
-1
2
-7
-1
-13
-7
-14
-13
-23

54
50
47
44
44
43
42
40
38
38
35
35
32
31
24

D

GP GC SG AP%

3
8
5
6
8
7
6
8
9
9
9
10
11
9
10
13
8
12
11
16

37
30
32
30
27
23
26
28
29
25
25
31
27
19
22
18
19
22
18
23

E

Times

P

J

V

Cruzeiro
Bahia
Grêmio
Vasco
Londrina
Sport
Tombense-MG
Criciúma
Ituano
Ponte Preta
CRB
Sampaio Corrêa-MA

58
47
47
45
41
40
39
37
37
36
36
35
32
30
29
28
28
27
26
24

27
27
28
27
27
27
27
27
28
27
27
27
27
27
27
27
28
27
27
28

17
14
12
12
11
10
9
9
9
9
9
9
8
6
6
7
4
6
5
6

E
7
5
11
9
8
10
12
10
10
9
9
8
8
12
11
7
16
9
11
6

Vila Nova: Tony; alex silva, alisson Cassiano, rafael donato, Willian Formiga (railan), sousa (romário), Jean martim (matheuzinho), arthur rezende, dentinho, Kaio nunes (Hugo Cabral), daniel amorim (rubens).
Técnico: allan aal

Na próxima rodada, o Vila
Nova recebe o Guarani, no
Onésio Brasileiro Alvarenga
(OBA). A partida está marcada
para a próxima terça-feira (06),
às 21h30. Já o Grêmio, volta a
entrar em campo no domingo
(11), às 16h00, na Arena do
Grêmio, diante do Vasco. (Especial para O Hoje)

SÉRIE C

Série B

Novorizontino
CSA
Chapecoense
Brusque
Vila Nova
Operário-PR
Guarani
Náutico

Próximos jogos

Grêmio 2 x 1 Vila Nova

O jogo começa movimentado na Arena. Logo aos dois
minutos, Alex Silva perdeu a
bola para Diogo Barbosa, que
levantou para Gabriel Teixeira, que finalizou e abriu o

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Na etapa complementar, o
Grêmio ampliou o marcador
com gol de Thaciano, em jogada que começou com jogada

FICHA TéCniCa

O Jogo

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

fora. Aos 29 e 31 novas chances para o Grêmio, desta vez,
respectivamente, com Campaz e Guilherme.

de Diogo Barbosa. O lance chegou a ser revisado pelo VAR
(Árbitro de Vídeo), que analisou uma falta na origem da
jogada, mas quatro minutos
depois, o gol foi validado pela
arbitragem. O Vila Nova diminuiu aos 32, quando Dentinho
arriscou uma bola rasteira,
Brenno espalmou para fazer
a defesa e, com a sobra, Matheuzinho aproveitou e marcou
para o Tigre. O Vila Nova ainda
tentou igualar o marcador com
Rafael Donato, aos 51, mas a
bola passou à direita do gol.

15
17
17
21
24
19
25
24
27
22
32
29
32
26
26
25
26
34
30
40

22
13
15
9
3
4
1
4
2
3
-7
2
-5
-7
-4
-7
-7
-12
-12
-17

72
58
56
56
51
49
48
46
44
44
44
43
40
37
36
35
33
33
32
29

Aparecidense busca primeira

vitória no quadrangular decisivo
Em busca do inédito acesso à segunda divisão nacional, a Aparecidense entra
em campo neste final de semana para mais uma rodada
do quadrangular decisivo da
Série C. No domingo (4), às
15h, os comandados do técnico Moacir Júnior, que ainda não venceram na atual
fase da Terceirona, recebem
o Botafogo-SP, no Anníbal
Batista de Toledo, fechando
o primeiro turno.
Apesar de ainda não ter
triunfado no quadrangular,
Moacir Júnior diz que orientou seus jogadores durante a
semana para que não tenham
uma responsabilidade maior
do que a que o jogo, em si, já
tem. Segundo o treinador, os
três pontos são necessários
para que a equipe continue
sonhando.
“Devido aos nossos dois
primeiros resultados e por
estarmos jogando em nossos
domínios, o resultado positivo faz-se necessário. Mas
eu trabalhei em cima de
orientações, para que os jogadores não recebam uma
responsabilidade acima da
que o jogo já tem. Com a experiência que tenho no futebol, preciso passar essa responsabilidade aos jogadores,
mas de uma forma inteligente, para que os jogadores rendam aquilo que eles conseguem”, disse Moacir Júnior.

Histórico

O confronto deste domingo (4) será o segundo da história entre Aparecidense e

Douglas Monteiro/AA Aparecidense

O Camaleão tenta
sua primeira vitória
no quadrangular
decisivo da
Terceirona

Botafogo-SP. O único encontro
registrado entre as equipes
aconteceu justamente na
atual edição da Série C do
Campeonato Brasileiro. Na
primeira fase, o Camaleão,
mesmo atuando como visitante, derrotou o Pantera por
2 a 0, em jogo disputado no
mês de junho. O zagueiro Ricardo Lima e o atacante Joãozinho fizeram os gols do
triunfo goiano. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA TéCniCa
Aparecidense x Botafogo-SP
Data: 4 de setembro de 2022. Horário: 15h. Local: Estádio anníbal
batista de Toledo, em aparecida de Goiânia (Go). Árbitro: Jean
Pierre Goncalves lima (rs). Assistentes: Juarez de mello Júnior (rs)
e maíra mastella moreira (rs). VAR: Wagner reway (Pb)
Aparecidense: Gabriel Félix;
adriel, Vanderley, lucas balardin
e rodrigues; renato, rodriguinho, robert e Jefferson renan;
alex Henrique e Joãozinho.
Técnico: moacir Júnior

Botafogo-SP: deivity; Vidal, diego Guerra, marcel e Jean Victor;
Gustavo Xuxa, Tárik, Fillipe soutto e matheus Carvalho; bruno
michel e salatiel.
Técnico: Paulo baier
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Alan Deyvid/Atlético-GO

Jorginho espera que o triunfo diante do São Paulo dê mais confiança ao Dragão no Campeonato Brasileiro

Mudou a chavinha

Breno Modesto
Depois de vencer o São Paulo e abrir vantagem por uma
vaga na final da Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense
volta a focar no Campeonato
Brasileiro, pelo qual entra em
campo neste final de semana.
Às 18h de domingo (4), os comandados de Eduardo Baptista
enfrentarão o Atlético Mineiro,
no Estádio Antônio Accioly.
Com um grande adversário
pela frente, o meia Jorginho
espera que o triunfo diante
da equipe paulista sirva para
dar mais motivação ao RubroNegro na luta para deixar a
zona de rebaixamento da competição nacional.
“Temos outro grande adversário pela frente. Precisamos pontuar no Campeonato
Brasileiro, para sair dessa posição incômoda que estamos
na tabela. Espero que essa
vitória diante do São Paulo
nos dê confiança para fazer
um grande jogo contra o Atlético Mineiro e, se Deus quiser,
sair com um grande resultado”, disse Jorginho.

Após vitória na Sul-Americana, Atlético-GO volta a
pensar no Brasileirão, onde enfrenta o Atlético-MG
Outro exemplo positivo do
jogo contra o Tricolor Paulista
que Jorginho espera ver contra o Galo é a torcida, que
compareceu em peso ao Serra
Dourada, quebrando o recorde de público do futebol goiano na temporada de 2022.
Na visão do meia, a ajuda do
torcedor, que é classificado
como o décimo segundo jogador atleticano, é fundamental para que o clube conquiste os três pontos.

“Espero que o nosso torcedor compareça e nos empurre,
nos ajude. Eles serão “nosso
décimo segundo jogador”. Precisamos muito dessa força,
para sairmos dessa situação
o mais rápido possível, porque
não merecemos estar ali (na
zona de rebaixamento). Então,
temos de fazer outro jogo perfeito, porque o Atlético Mineiro é um adversário muito difícil, que possui grandes jogadores. Mas, como é em nossa

casa e ao lado do nosso torcedor, temos de colocar nosso
ritmo do começo ao fim, para
tentar surpreendê-los”, comentou o camisa 10.

Atlético-MG

Para enfrentar o Atlético
Goianiense, o técnico Cuca não
contará com o zagueiro Júnior
Alonso e nem com ovolante Allan, que estão suspensos pelo
terceiro cartão amarelo. Na zaga,
Jemerson deve ser o escolhido

FICHA TéCniCa
Atlético-GO x Atlético-MG
Data: 4 de setembro de 2022. Horário: 18h. Local: Estádio antônio accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: luiz Flavio de oliveira (Fifa/sP). Assistentes: alex ang ribeiro (sP) e Fabrini bevilaqua Costa
(Fifa/sP). VAR: daiane Caroline muniz dos santos (Fifa/sP)
Atlético-GO: renan; dudu, Wanderson, Klaus e
Jefferson; Edson Fernando, Gabriel baralhas, marlon Freitas e Jorginho; Churín e Wellington rato.
Técnico: Eduardo baptista

Atlético-MG: Everson; mariano, nathan silva, Jemerson (nacho) e arana; réver, Jair e Zaracho;
ademir (Pavón ou sasha), Hulk e Keno.
Técnico: Cuca

para ser o titular. Já no meio de
campo, a tendência é que o zagueiro Réver faça a função de
volante. Entregues ao departamento médico, o zagueiro Igor
Rabello, o volante Otávio e o
atacante Pedrinho também não
atuarão contra o Dragão.

Histórico

A partida deste domingo
(4) será a vigésima da história
entre Atlético Goianiense e
Atlético Mineiro. Até aqui,
quem mais venceu foi a equipe
de Minas Gerais. Foram 14
triunfos do Galo contra apenas
dois do Dragão. Além disso, as
equipes ficaram no empate em
outras três ocasiões.
O último encontro entre os
clubes aconteceu no primeiro
turno da atual edição do Campeonato Brasileiro. Pela sexta
rodada da competição nacional, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Alvinegro por 2 a 0,
em partida disputada no mês
de maio, no Mineirão. Marlon
Freitas, contra, e Hulk, fizeram
os gols que deram os três pontos ao Atlético Mineiro. (Especial para O Hoje)
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O aumento da
incidência de
obesidade em
pessoas com
estresse
crônico e em
indivíduos que
se tornaram
obesos
aumenta as
chances de
desenvolver
depressão

Tânia Rego/ABr

Alimentação saudável reduz
risco de depressão em até 16%

Quem já possui algum transtorno pode agravar sintomas de estresse, ansiedade e até depressão
Fotos: Arquivo pessoal

Sabrina Vilela
A má alimentação além de
desencadear problemas com
relação a saúde física também
pode gerar ansiedade, depressão e transtornos alimentares.
Artigo publicado pelo jornal
científico da Academia Americana de Neurologia aponta
que se alimentar de forma
adequada e praticar atividades físicas são essenciais para
a saúde do cérebro.
Outro fator que está ligado
à alimentação saudável é a
depressão acarretada, muitas
vezes, pela obesidade. Um aumento da incidência de obesidade em pessoas com estresse crônico e em indivíduos
que se tornaram obesos são
os que têm mais chances de
desenvolverem a depressão,
de acordo com o estudo.
No caso de quem já possui algum dos transtornos
pode agravar ainda mais os
sintomas de estresse, ansiedade e até depressão. A endocrinologista Cintia Cercato
alerta que “indivíduos que
possuem um padrão de dieta
saudável são capazes de reduzir 16% o risco de transtorno depressivo”.

Mudança de hábito

A ansiedade e a dificuldade
para dormir eram problemas
que perturbavam a consultora
de vendas Marivan Silva de
Souza Oliveira, 48. Mas, a situação mudou quando ela passou a adotar um estilo de vida
mais saudável. “Antes eu tinha
o costume de comer muito à
noite e comida pesada. Isso
atrapalhava muito meu sono,
me causava desconforto e refluxo. Agora me alimentando
de forma correta consigo dormir bem e a noite toda”.
Ela também passava mal
com frequência devido a
algumas alimentações que
ela não podia ingerir, além
da ansiedade. Atualmente
ela não usa nenhum medicamento.
O que ajudou Marivan a
ter mudanças significativas
em sua rotina alimentar foi
uma amiga que por oito anos
“pegou no pé” para ensinar
a se alimentar de forma saudável sem muitas restrições
e a criar uma rotina de atividade física. Para as práticas
de atividades físicas regulares, ela conta com a ajuda do
professor Luiz Carlos, além
de fazer corrida.

A ansiedade e a
dificuldade para
dormir eram
problemas que
perturbavam a
consultora de
vendas Marivan
Silva de Souza
Oliveira

Nutricionista afirma
que de maneira
nenhuma a
alimentação deve
ser vista como um
substituto para o
acompanhamento
psicológico

Relação com a comida

A nutricionista clínica e
comportamental, Victória Ramos Pereira, destaca que um
padrão dietético ruim está associado a piora de sintomas
de doenças como depressão
e ansiedade devido a aumento da inflamação e estresse
oxidativo, além de deficiências nutricionais específicas.
“Os nutrientes formam o
substrato para os processos
biológicos essenciais do corpo
e cérebro, de modo que garantir que os níveis de nutrientes sejam adequados em
pacientes que sofrem de
transtornos mentais é importante”, explica.
A especialista destaca que
a alimentação afeta a saúde
mental e cerebral por quatro
vias principais: fornecendo
nutrientes, melhorando a saúde intestinal, reduzindo ou
aumentando a inflamação e
fazendo a modulação do estresse oxidativo que é decisivo para a manutenção da saúde mental.
Um outro aspecto importante dessa conexão é a obesidade. Segundo ela, que
aumenta a chance de quatro
vezes desenvolver depressão. “Os aspectos nutricionais são tão importantes na
saúde mental que têm inspirado pesquisadores para
um novo campo de investigação multidisciplinar cha-

pecíficas, por exemplo.
No entanto, é difícil atribuir exclusivamente a alimentação a causa de qualquer delas.

Doenças crônicas

A alimentação inadequada
está envolvida no desenvolvimento de uma série de
doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão e dislipidemias.
“Hoje sabemos também que
nutrientes específicos e um
perfil alimentar típico do
oriente – a chamada dieta do
mediterrâneo – pode ajudar
a prevenir e/ou amenizar sintomas de desordens mentais
como depressão, ansiedade,
autismo e TDAH [Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiperatividade]”, destaca.
Já no que se refere a transtornos alimentares, envolve
questões de saúde mental que
tem a alimentação como componente principal. Em termos
de prevenção, a nutricionista
alerta que é necessário estar
atento aos sinais de comer
transtornado que envolvem
preocupação excessiva com
a comida e com o corpo, restrições alimentares severas,
hábito de compensar possíveis deslizes na alimentação,
entre outras coisas.

Melhor funcionamento
do corpo

mado psiquiatria nutricional, permitindo um olhar
transdisciplinar sobre a relação nos aspectos mente/cérebro e metabolismo, estilo
de vida e nutrição nas doenças crônicas”.

Alimentação e terapia

Contudo, Pereira reafirma
que de maneira nenhuma a
alimentação deve ser vista
como um substituto para o
acompanhamento psicológico
ou até mesmo para o tratamento psiquiátrico. Embora
os estudos na área sejam con-

siderados promissores, ela
esclarece que aspectos nutricionais estão relacionados à
melhora da saúde mental,
não são responsáveis por ela.
O tratamento é multidisciplinar e a alimentação deve entrar como “coadjuvante”.
Ela esclarece que sinais
como ansiedade, irritabilidade, memória ruim, agitação, depressão ou dificuldade de concentração
podem estar relacionados
a excesso de consumo de
carboidratos simples e deficiências nutricionais es-

Em pessoas que já possuem
o transtorno diagnosticado, o
papel da nutrição é fornecer
substrato para o correto funcionamento do corpo, sem regras rígidas, em conjunto com
o acompanhamento psicológico. “Nesse caso, não trabalhamos com dietas específicas
e sim com comportamentos”.
Para iniciar mudanças mais
saudáveis, Victória Pereira afirma que em vez de pensar no
que tirar, deve-se pensar primeiro no que pode ser adicionado à alimentação. Ela orienta
o consumo de mais frutas e
vegetais, aumentar as proteínas magras – ovos, frango e
peixes. Também procurar consumir peixes com frequência,
usar azeite de oliva como gordura na cozinha, aumentar o
consumo de alimentos integrais, ricos em fibras. Outro
fator destacado pela especialista é a redução de alimentos
industrializados como salgadinhos de pacote, doces, refrigerantes, pães, bolachas e fast
food. (Especial para O Hoje)
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Sessões de julgamento do STF
voltam a ser abertas ao público
Diferença só não é maior do que a registrada em 2020

Comer em casa
ﬁca mais caro
que alimentação
na rua
Maria Paula Borges
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou dados que apontam que a inflação de alimentos
no domicílio aumentou 11,8% no acumulado anual até
julho. Segundo o levantamento, o mesmo número em relação a comer fora de casa subiu 7,2% a menos, ou seja,
4,6%. A diferença só não é superior à registrada em 2020,
quando foi imposto o distanciamento social que esvaziou
todos os estabelecimentos, e, à época, a inflação para se
alimentar em casa subiu 18,15%.
De acordo com Paulo Solmucci, presidente-executivo
da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel),
considerando desde o início da pandemia, a inflação acumulada da alimentação no domicílio atinge 43%, enquanto
a fora de casa é de 17,4%. “A diferença ocorre porque os
estabelecimentos comerciais não estão conseguindo repassar o aumento de custos”, afirma.
Solmucci explica ainda que, com a renda contraída, é
realmente difícil repassar os preços e que as pessoas
estão com o “bolso apertado”. “A gente vem subindo
menos do que a metade da inflação no domicílio”, diz.
A pesquisa aponta ainda que 46% dos estabelecimentos
aumentaram os preços abaixo do índice de inflação em
julho e 25% não conseguiram nem reajustar. Entretanto,
27% dos estabelecimentos conseguiram acompanhar a
inflação e 3% subiram os preços acima do índice.
O presidente da Abrasel avalia que os restaurantes têm
tentado reverter a situação dos últimos meses. Ele afirma
que, desde maio, o repasse feito pelos estabelecimentos
têm superado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), mesmo que ainda não seja o suficiente para
recuperar o percentual perdido desde o início deste ano.

Classe Média

A expectativa de Solmucci é que no segundo semestre
a situação dos comerciantes melhore. “A inflação está desacelerando e isso libera dinheiro para a classe média”,
avalia, citando também o Auxílio Brasil, benefício oferecido
pelo Governo Federal.
O executivo entende que os restaurantes que mais
têm sofrido são aqueles em que o público principal é a
classe média, já que os que atendem a população mais
pobre já têm sentido efeitos favoráveis desde a liberação
do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

O Plenário e as Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF) voltaram a receber público
externo, após mais de dois anos de restrições
de acesso em decorrência da pandemia da
covid-19. Visitantes, advogados, jornalistas e
estudantes já podem, agora, assistir presencialmente às sessões de julgamento da Corte.
De acordo com a Resolução 784/2022, que
atualiza as orientações e as medidas preventivas a serem adotadas por servidores, colaboradores e público externo em relação à covid-19, não é mais necessário apresentar o
certificado de vacinação. A medida pode
voltar a ser obrigatória em caso de novas recomendações das autoridades de saúde. Recomenda-se, contudo, a manutenção da caderneta de vacinação com esquema completo

anual e suas respectivas doses de reforço, segundo orientações do Programa Nacional de
Imunizações do Ministério da Saúde. A entrada
e a permanência de pessoas com sintomas
sugestivos de infecção (febre, calafrios, tosse,
dor de garganta, coriza, perda do paladar ou
do olfato, diarreia, dor abdominal, mialgia,
fadiga ou dor de cabeça) ou com diagnóstico
positivo para covid-19 fica condicionada à
avaliação médica da Secretaria de Serviços
Integrados de Saúde (SIS). Por recomendação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) que dispõe sobre orientações para
prevenção e vigilância epidemiológica das
infecções por covid-19 dentro dos serviços de
saúde, o uso de máscara nas dependências
da SIS permanece obrigatório.

Enfermagem em
aldeia indígena
A Sexta Turma do TST
rejeitou o exame do recurso da de uma organização religiosa contra a
condenação ao pagamento de horas extras a uma
enfermeira pelo trabalho
aos domingos e feriados
numa aldeia indígena local. O relator do recurso
de revista da missão, ministro Augusto César, as-

sinalou que, a partir do
exame detido dos autos,
a pretensão recursal está
frontalmente contrária
às afirmações do TRT sobre o tema. “No caso,
para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível o reexame fático-probatório, o que não
é viável, diante da Súmula 126 do TST”, afirmou.

Seguro especial
O Projeto de Lei
1895/22 autoriza o segurado especial da Previdência Social – quem exerce
atividade rural, de pesca
artesanal ou de extrativismo vegetal, individualmente ou em regime de
economia familiar – a desenvolver atividade remu-

nerada na agropecuária e
no extrativismo vegetal
por até 180 dias por ano.
O texto tramita na Câmara
dos Deputados. Atualmente, o prazo máximo de atividade remunerada para
não perder o enquadramento como segurado especial é de 120 dias.

CNJ edita norma
para reduzir
demandas em
áreas tributárias
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução
CNJ n. 471/2022, que contém
medidas para promover uma
mudança cultural no tratamento do contencioso tributário.
Uma delas é a criação da Semana Nacional da Autocomposição Tributária, prevista para
ocorrer sempre em outubro e
que, por meio da realização de
mutirões e mobilizações, vai
estimular a realização de acordos entre as partes envolvidas
em demandas tributárias.

TRF1 autoriza estudante a cursar
universidade sem concluir ensino médio
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) decidiu: um estudante
que concluiu todas as disciplinas do ensino
médio profissionalizante, porém com o estágio
ainda pendente de ser finalizado, tem o
direito de se matricular no curso superior
de Turismo da Universidade de Brasília
(UnB). Relator do processo, o desembargador

federal Carlos Augusto Pires Brandão destacou
que de acordo com a Súmula 35 do TRF1,
“concluídos os estudos do 2º grau, o aluno
do curso profissionalizante está apto a ingressar em instituição de ensino superior
mediante exame vestibular, independentemente da aprovação no estágio, que só é necessário à habilitação técnica do estudante”.
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Prefeitura apreende
veículos por
transporte irregular
de passageiros

Goiânia começa vacinação
antirrábica neste sábado

Auditores fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) apreenderam
três veículos que estavam exercendo irregularmente
o transporte individual de passageiros em Goiânia. A
ação, que contou com apoio da Polícia Militar, aconteceu
nesta sexta-feira (2), no Terminal Rodoviário de Goiânia,
no Setor Central.
Durante a operação, foram flagradas três pessoas
que abordavam passageiros e se passavam por motoristas de aplicativos, mas que, no momento da abordagem, não comprovaram vínculo com as empresas, o
que caracteriza transporte clandestino.
Além de terem os veículos apreendidos, os condutores
foram autuados em cerca de R$ 1,6 mil, conforme estipula
o Decreto Municipal 2890/2017, que estabelece normas
para o transporte de passageiros por aplicativo na capital.
“Desde o ano passado, temos realizado ações periódicas para combater a prática de transporte irregular
de passageiros na capital. Desde janeiro, realizamos a
apreensão de 15 veículos utilizados na prática, e seus
proprietários foram autuados pelo exercício irregular
da atividade”, afirma o gerente de Fiscalização de Transportes da Seplanh, João Peres Teodoro. “Nosso intuito,
com essas ações, é garantir a segurança dos passageiros”,
completa. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Goiânia começa a Campanha de Vacinação Antirrábica
2022 neste sábado (3). A vacinação de cães e gatos, realizada
pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), será dividida nos
sete Distritos Sanitários, e ocorrerá durante quatro sábados
consecutivos, sempre das 08h
às 17h, com encerramento no
dia 24 de setembro.
O último caso de raiva canina foi registrado na capital
em 2000, e de raiva humana,
em 1999. Em 2022, ocorreram
dois casos de raiva em gatos,
causados pela variante de raiva
em morcego. Um caso foi na
chácara Recreio Samambaia,
Região Norte, e o outro no
Setor Novo Planalto, Região
Noroeste. No Novo Planalto,
também foi registrado um caso
de raiva em morcego.
O prefeito Rogério Cruz
pede aos moradores de Goiânia

não permite que o magistrado assuma o protagonismo do interrogatório. Com esse entendimento, a 6ª Turma do STJ anulou os atos processuais praticados em um julgamento
que culminou na condenação do réu. (Especial para O Hoje)

que possuem cães e gatos para
que aproveitem a campanha
e coloquem a vacinação em
dia. “O último caso de raiva
humana que tivemos foi há
23 anos, e raiva animal, há 22,
mas a doença não está erradicada. Precisamos manter nossos animais protegidos, e nós
também, para isso, eles precisam tomar a antirrábica uma
vez ao ano. Vamos todos abraçar essa causa”, convida.
Goiânia tem, hoje, entre cães
e gatos, uma população estimada de 210 mil animais. “Nossa
meta é vacinar pelo menos 80%
desses animais, para isso, vamos
disponibilizar dezenas de pontos
de vacinação, todos os sábados,
sempre em dois Distritos Sanitários. Estamos empenhados
nesta campanha porque sabemos o quanto é importante. Em
julho deste ano, o Distrito Federal registrou o primeiro caso de

raiva humana depois de 44 anos,
não podemos brincar com algo
tão sério. Precisamos vacinar
nossos animais de estimação”,
ressalta Durval Pedroso.
O diretor de Vigilância e
Zoonoses, Murilo Reis, alerta
para as formas de contato. “A
raiva pode ser transmitida por
mordidas, arranhões ou lambidas, tanto de animais domésticos infectados, como de
animais silvestres. Morcegos,
cavalos e vacas também podem
ser fontes de transmissão”, explica. “Tanto em animais, quanto em humanos, a doença é
caracterizada por sintomas
neurológicos, com multiplicação do vírus no local da lesão
e, posteriormente, migrando
para o sistema nervoso e outros
órgãos, principalmente para
as glândulas salivares”, pontua
Murilo Reis. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)
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“O cheiro é muito forte. Às vezes, os cães de rua passam e rasgam as sacolas. Também tem a questão da saúde pública, já que há muitos insetos e muito lixo”, reclama um morador

Moradores da Região Sudoeste
estão há 15 dias sem coleta de lixo
Daniell Alves
Moradores dos bairros Madre Germana II, Real Conquista e Campos Dourados, na Região Sudoeste de Goiânia, sofrem com a falta de coleta de
lixo. O Centro de Saúde da Família (CSF) do Madre Germana
II ficou por quase um mês
sem o recolhimento do lixo
hospitalar e orgânico. Os funcionários e quem passa pelo
local reclamam do odor forte
dos entulhos acumulados.
Vídeos enviados à reportagem pelos moradores dos três
bairros citados mostram todas
as lixeiras das ruas cheias de
sacos de lixo. O líder comunitário do Madre Germana, Miguel Veloso, relata que já tentou
por diversas vezes entrar em
contato com a Companhia de
Urbanização de Goiânia (Comurg) e o órgão informa que
a coleta está sendo realizada,
mas a realidade é outra, conforme mostram as imagens.
“Os funcionários não
aguentaram o fedor que está
insuportável e colocaram a
lixeira para fora. Essa situação

Companhia de Urbanização alega falta de
equipamentos para realizar o serviço
se repete em todas as ruas do
bairros. No Colégio Militar
também a lixeira está transbordando, a situação está muito feia e difícil”, afirma.
Outro morador, que prefere
não se identificar, afirma que
a situação tem gerado diversos
transtornos à população. “O
cheiro é muito forte. Às vezes,
os cães de rua passam e rasgam
as sacolas, sujando as ruas.
Também tem a questão da saúde pública, já que há muitos
insetos e muito lixo. São situações que têm trazido transtornos para os moradores”.
De acordo com ele, não é
a primeira vez que isso acontece. “No início do mês também ocorreu essa situação e
agora o mesmo problema novamente. Não tá recolhendo
e nenhum caminhão está passando. É mentira porque não
tem nada normalizado. Queremos uma solução”, pontua.

Quebra de equipamentos

Em nota ao O Hoje, a Comurg informa que alguns problemas pontuais afetaram durante a semana a coleta orgânica em parte dos setores: Madre Germana 2, Real Conquista, Campos Dourados, Santa
Fé e Privado das Oliveiras. De
acordo com o órgão, a coleta
já seria normalizada ainda na
última sexta-feira (2).
“A coleta de resíduos de
saúde foi feita no dia de ontem. Os problemas foram causados por quebra de equipamento. Como é sabido, existem algumas dificuldades na
aquisição de itens eletrônicos
que são importados”, afirma.
Contudo, de acordo com
os moradores da região, o local estava há mais de 20 dias
sem coleta e foi realizado na
sexta-feira (2) o recolhimento
do lixo da Unidade de Saúde,
porém, nos bairros vizinhos,

o lixo ainda não teria sido
retirado até o fechamento
desta edição.

Jaó e Bueno

Moradores dos bairros Jaó
e Bueno também enfrentaram
o mesmo problema com a coleta seletiva duas semanas
atrás. Eles denunciaram que
o caminhão começou a passar
nas ruas de forma irregular,
com a sirene desligada. Muitos deles iam levar os materiais recicláveis assim que
ouviram a sirene.
Dados do projeto Coleta Seletiva, parceria da Comurg com
a Agência Municipal do Meio
Ambiente (Amma), mostram
que, em 2021, foram recolhidos
36.050,18 toneladas de resíduos
sólidos e materiais recicláveis
e 2.114 toneladas de material
reciclável. O número corresponde a 5,5% do total recolhido.
Segundo especialistas, o

problema ocorreu devido à
falta de educação ambiental,
que deveria ser feita pela administração pública de forma
mais acentuada, contínua e
tecnológica. O problema ambiental também afeta o desenvolvimento econômico. Isto
porque há baixo aproveitamento do que é recolhido.

Falta de pagamento

A Companhia de Urbanização havia explicado que a
falta da coleta ocorreu por
falta de acordo em contrato
com a ITA Frotas, empresa
que faz locação de caminhões
e fornece motoristas para a
companhia. O funcionamento
teria voltado ao normal após
consenso entre as partes.
Por meio de nota, a ITA informou que a paralisação dos
serviços tinha sido iniciada
em 13 de agosto, mas foi encerrada no último dia 17 após
parte dos débitos serem pagos
pela Prefeitura. Depois dos
atrasos consecutivos, a empresa decidiu suspender a parceria e só voltou a operar com
o pagamento parcial.

Paço diz que trabalha para resolver situação
Ao contrário do que dizem
os moradores, o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz, afirmou em entrevista que nenhum bairro da Capital fica
15 dias sem coleta de lixo.
“Nós temos um cronograma
da Comurg e esse cronograma
tem sido respeitado", disse.
Ele também falou da burocracia para a regularização
de contratos entre a prefeitura
e a empresa que presta o serviço. "É importante lembrar
que no final do ano passado
nós fizemos um novo contrato
com a Comurg, pois quase todos os dias éramos chamados
pelo Ministério Público (MP).
Fizemos um novo contrato
que hoje está recebendo ajustes para que possamos trabalhar na conformidade, manter
a Comurg de pé e os serviços
prestados à população sem

medo de errar”, destacou.
A Comurg alerta que é importante que os resíduos recicláveis não sejam misturados com outros tipos de resíduos, para que não prejudiquem a reciclagem dos resíduos secos. “Todo cidadão
pode fazer a coleta seletiva,
desde que se oriente sobre o
dia e horário. O resíduo deve
estar devidamente embalado
na lixeira externa”, aponta.
O material recolhido pela
coleta seletiva em Goiânia é
encaminhado para 14 cooperativas cadastradas no Programa Goiânia Coleta Seletiva
contribuindo com o sustento
de várias famílias. “A coleta
seletiva proporciona uma redução dos níveis de poluição
ambiental, bem como melhora a saúde da população” (Especial para O Hoje)

Segundo moradores da região, alguns lugares ficaram até duas semanas sem a coleta de lixo
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Arma utilizada pelo agressor falhou no momento em que foi disparada na direção da vice-presidente

Ataque a Kirchner
sacode polarizada
política argentina
Ex-presidente escapa de tentativa de assassinato no
momento em que enfrenta um processo judicial por suposta
corrupção e em meio a uma crescente tensão política
A ex-presidente Cristina
Kirchner escapou por pouco
de um atentado com arma de
fogo na última quinta-feira (1º)
no momento em que enfrenta
um processo judicial por suposta corrupção e em meio a
crescente polarização política
na Argentina. “Cristina continua viva porque, por um motivo ainda não confirmado, a
arma que tinha cinco balas
não disparou apesar de ter
sido acionada”, revelou o presidente Alberto Fernández, que
descreveu o incidente como
“o mais grave” desde a restauração democrática de 1983.
Aos 69 anos, vice-presidente
desde 2019 e duas vezes presidente entre 2007 e 2015,
Kirchner é acusada de corrupção na concessão de licitações
de obras públicas na província
de Santa Cruz, seu berço político, localizado no sul do país.
Além de problemas na Justiça, a vice-presidente enfrenta uma crise em seu governo
ao travar uma disputa por espaço com o presidente, argentino, Alberto Fernández.
Em agosto, o governo argentino criou um “superministério” da Economia para tirar

Uma explosão do lado
de fora de uma mesquita
na cidade de Herat, no
oeste do Afeganistão, na
sexta-feira (2), matou um
clérigo pró-Talibã de alto
nível e civis. As autoridades consideram o incidente um ataque. “Mujib Rahman Ansari, com alguns
de seus guardas e civis,
foram mortos a caminho
da mesquita”, disse o porta-voz da polícia de Herat,
Mahmood Rasoli.
Rasoli não disse quantas vítimas a explosão
causou. A Al Jazeera Media Network, citando fontes não identificadas, informou que 14 pessoas
foram mortas.
O porta-voz do Talibã,
Zabiullah Mujahid, manifestou, no Twitter, “fortes
condolências” pela morte
de Ansari e disse que seus
agressores serão punidos.
Mujib Rahman Ansari

defendeu fortemente o
Talibã em uma grande
reunião de acadêmicos e
anciãos, organizada pelo
grupo no fim de junho,
condenando qualquer
um que se opusesse à sua
administração.
O Talibã diz ter melhorado a segurança no
país desde que assumiu
o poder há cerca de um
ano, mas houve várias
explosões nos últimos
meses, algumas delas visando mesquitas movimentadas durante as orações. A Organização das
Nações Unidas (ONU) levantou preocupações sobre o número crescente
de ataques, e algumas explosões foram reivindicadas por uma filial local
do Estado Islâmico.
Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pela explosão de hoje. (ABr)

SEGUNDA GUERRA
Homem de 35 anos foi apontado como autor de tentativa de homicídio
o país da crise financeira. No
último dia 22 de agosto, o promotor Diego Luciani pediu 12
anos de prisão para Cristina,
que é acusada de chefiar um
esquema de associação ilícita
e fraude ao Estado quando
era presidente da Argentina.

Manifestações
contra e a favor

Desde então, grupos a favor
e contra a ex-presidente têm
se manifestado nas proximidades da residência de Cristina no bairro Recoleta. Um
grupo de anti-kirchneristas se
aproximou de sua casa para
insultá-la e, pouco depois,
apoiadores da vice-presidente
foram até lá para expressar

seu apoio e desde então mantêm uma vigília ininterrupta.
E entre aquela multidão
que a esperava todas as noites
em seu retorno para casa para
pedir uma saudação ou um
autógrafo, estava o agressor.
A tensão aumentou após
a colocação de uma cerca ao
redor da casa de Cristina e
das acusações do partido governista em relação à repressão contra os manifestantes
pelas forças do governo da
cidade de Buenos Aires – opositor do Executivo argentino.
Em vez de tentarem acalmar os ânimos, os líderes políticos do governo e da oposição
se envolveram em duras trocas
de acusações desde então.

ZAPORIZHZHIA

Ucrânia e Rússia trocam
acusações sobre usina nuclear
Ucrânia e Rússia trocam
acusações sobre as ações em
torno da usina nuclear de Zaporizhzhia, nesta sexta-feira
(2), enquanto uma equipe de
inspetores da agência de
Energia Internacional de
Energia Nuclear (AIEA), da
ONU tenta verificar a segurança da instalação e evitar
potencial desastre. A empresa
nuclear estatal da Ucrânia Energoatom - informou que
a missão não teve permissão
para entrar no centro de crise
da usina, onde o país diz que
as tropas russas estão, e que
terá dificuldades para fazer
uma avaliação imparcial.
O ministro da Defesa russo,
Sergei Shoigu, afirmou que a
Ucrânia continua bombardeando a usina, aumentando
o risco de catástrofe nuclear.
O local, a 10 quilômetros
das posições ucranianas do
outro lado do Rio Dnipro, foi
capturado pelas forças russas

Explosão
em mesquita
mata clérigo
e 14 civis

Polônia pedirá € 1,3
trilhão à Alemanha
por ocupação nazista
A Polônia planeja pedir à Alemanha uma indenização de 1,3 trilhão
de euros pelas perdas
causadas pela ocupação
nazista na Segunda Guerra Mundial.
O anúncio foi feito
na última quinta-feira
(1º) pelo vice-primeiroministro polonês, Jaroslaw Kaczynski, do Partido Lei e Justiça (PiS),
no dia em que se completam 83 anos do início
da invasão da Polônia
pelos nazistas.
Kaczynski fez a declaração no lançamento de
um relatório há muito
esperado sobre o custo
para o país dos anos da
ocupação nazista. Por
cinco anos, uma equipe
de cerca de 30 economistas, historiadores e ou-

tros especialistas trabalhou no documento.
“Não apenas preparamos o relatório, mas também tomamos a decisão
sobre os próximos passos. Vamos pedir à Alemanha para abrir negociações sobre as indenizações”, disse Kaczynski,
admitindo que será “um
longo e difícil caminho”,
mas que está otimista.
O governo polonês argumenta que o país foi
a primeira vítima da
guerra e nunca foi totalmente compensado pela
vizinha Alemanha, que
agora é um dos seus
principais parceiros na
União Europeia.
Segundo Kaczynski, é
uma soma com a qual a
economia alemã pode “lidar perfeitamente”.

ALEMANHA

Famílias de vítimas dos
Jogos de Munique serão
indenizadas em R$ 145 mi

Inspetores da ONU visitam a usina para verificar segurança
logo após a invasão da Ucrânia, no fim de fevereiro, e se
tornou foco de preocupação.
A usina sofreu repetidos
bombardeios no mês passado,
com Kiev e Moscou trocando
acusações pelos ataques. O
local ainda é administrado
por funcionários ucranianos,
e a Rússia rejeitou pedidos
para retirar as tropas.
O diretor-geral da AIEA,

Rafael Grossi, e sua equipe
passaram várias horas em Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa, nessa quinta-feira (1º) e pretendem retornar amanhã às linhas de
frente para avaliar os danos.
Após a visita inicial, Grossi
disse que a integridade física
da usina foi violada várias
vezes e que está preocupado
com a situação. (ABr)

A Alemanha e as famílias dos atletas israelenses assassinados nos
Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, concordaram com uma oferta
de compensação de R$
145 milhões, disse um
porta-voz do Ministério
do Interior na última
sexta-feira (2).
No mês passado, as famílias disseram que estavam descontentes com
as últimas ofertas de indenização alemãs e que
planejavam boicotar uma
cerimônia na segunda-feira (5) em Munique, marcando o 50º aniversário
do ataque, em protesto.

O governo federal contribuirá com R$ 116,7 milhões, enquanto R$ 25,9
milhões virão do Estado
da Baviera e R$ 2,5 milhões de Munique, segundo o porta-voz.
Em 5 de setembro de
1972, membros da equipe
olímpica israelense foram
feitos reféns na vila dos
atletas por homens armados palestinos do grupo
radical Setembro Negro.
Dentro de 24 horas, 11
israelenses, cinco palestinos e um policial alemão
foram mortos após um
impasse e subsequente esforço de resgate irromper
em tiroteio. (ABr)
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De inventor dos amores a
EMBAixADOr

Gusttavo Lima, ao lado
de Xand Avião, Matheus
e Kauan, Felipe Amorim,
Thiago Brava, Bruno &
Denner, Dendelzinho e
Dubdoz, volta à Goiânia
com o projeto Buteco
neste sábado (3)

Lanna Oliveira
Embaixador da música sertaneja,
Gusttavo Lima dispensa apresentações
e sua carreira o precede. Sucesso por
todos os cantos que passa, ele desembarca mais uma vez na ‘Capital do
Sertanejo’. Com o projeto Buteco, o
cantor se apresenta em Goiânia neste
sábado (3) no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O evento também conta com shows Xand Avião,
Matheus e Kauan e o cantor Felipe
Amorim no Palco Buteco e no Palco
Embaixador, Thiago Brava, Bruno &
Denner, Dendelzinho e Dubdoz.
A partir das 13h deste sábado (3),
o cantor consagrado Gusttavo Lima
se reencontra com o público goiano
no festival Buteco. Em entrevista ao
Essência ele revela que essa apresentação tem um gosto especial. “Trazer
essa nova edição do Buteco e poder
comemorar o meu aniversário com
vocês traz um sentimento bastante
especial, afinal, Goiânia abraçou minha carreira e mudou a minha história e sou verdadeiramente grato a
vocês e a essa cidade por tudo o que
fazem por mim”, conta.
Nascido da vontade do artista de
cantar clássicos da música sertaneja,
o festival tomou proporções inimagináveis. O projeto tem sido abraçado
pelo público por onde passa e segundo
Gusttavo, alcançou uma repercussão
incrível. “Eu só temo mesmo a agradecer a todos vocês por esse sucesso.
Vocês são os grandes e maiores responsáveis por todos os resultados,
afinal, é por vocês e pra vocês que o
Buteco é feito”, enfatiza o cantor a
importância dos fãs nessa jornada.
Ele ainda se diz ansioso para a comemoração dos seus 33 anos no palco.
Vivendo a carreira e essa realização de forma consciente de ser um
momento importante de sua carreira,
Gusttavo analisa de forma positiva
tudo que viveu com o projeto até
aqui. Mesmo após passar pelos quatro
cantos do Brasil e fazer turnês fora
do País, ele garante que cada apresentação é única e ainda há espaço
para o frio na barriga. “Isso faz parte
e sempre fará, independente se é um
ou se são dois, três, dez ou vinte anos

de estrada. Essa emoção e a adrenalina
não podem faltar”.
Ponto alto do Buteco são os shows
com uma programação diversificada
que traz convidados ilustres. Entre
eles Xand Avião, Matheus & Kauan,
Felipe Amorim, Bruno & Denner, Dendelzinho, Dubdoz e o Thiago Brava.
Já é possível imaginar que boas músicas não vão faltar. Parceiros que
acreditam no projeto, uma equipe
competente e uma estrutura digna
de grandes festivais de música somam-se a performance do Embaixador e contribuem para o sucesso do
evento. Apesar da agenda corrida, o
artista procura acompanhar de perto
todo esse processo de realização.

E para quem é fã raiz do Embaixador pode se animar. Vai ter desde canções lá do início da carreira, como ‘Cor
de Ouro’, ‘Inventor dos Amores’, ‘Balada
Boa’ e ‘Gatinha Assanhada’, passando
por ‘Milu’, ‘Zé da Recaída’, ‘Cem Mil’ e
‘Apelido Carinhoso’, até os hits mais
novos, a exemplo de ‘Bloqueado’ e
‘Fala Mal de Mim’, o lançamento mais
recente. “Fora isso, claro, teremos o
momento Buteco, que é a 'alma' do
nosso evento, com muita moda boa!
Garanto que ninguém vai ficar parado
(risos)”, adianta Gusttavo.
Nascido em Presidente Olegário
(MG), o autodidata que toca violão,
viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, chegou ao mercado fonográfico
e surpreendeu. Cantor, músico e compositor, Gusttavo Lima é o responsável
por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas
de todo o País. Com orgulho da sua
trajetória, ele que já cantou na Folia
de Reis com seu pai, saiu de casa aos
nove anos de idade para trilhar sua
carreira ao lado de seus irmãos com
quem formava uma banda.
O artista, que também já fez dupla
sertaneja com um amigo, deu início a
sua carreira solo aos 18 anos. Hoje,
carrega em sua bagagem mais de 150
composições originais e interpretações
das músicas mais tocadas do Brasil.
Preservando suas raízes simples, Gusttavo Lima reafirma seu compromisso
de honrar sua origem humilde com
esse projeto, no qual ele resgata o sertanejo caipira, os famosos ‘modão’.
Quem o viu em seu primeiro disco ‘Inventor dos Amores’, já enxergava nele
a estrela que brilhou desde então.
Gusttavo Lima revela que essa edição promete ser inesquecível em vários sentidos. “Vou comemorar 33
anos de vida no palco, ao lado dos
meus fãs e estou muito feliz e agradecido por essa oportunidade”. Além
disso, pela primeira vez tem dois
grandes palcos no Buteco sem intervalo na programação. Ele ainda adianta que o público se surpreenderá com
alguns lançamentos e novidades preparadas especialmente para essa edição. “Será um evento maravilhoso e
eu espero por todos vocês!”, finaliza
o Embaixador. (Especial para O Hoje)
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Jornada de
amor e reparação
A difícil relação entre mãe e filha é tema do
drama psicológico de estreia de Fabiana C.O.
‘Beijo de Glicose’ faz parte do projeto ‘Ao Vivo em São Paulo’

Parceria e
referência
Duas das maiores duplas
sertanejas em um encontro inédito:
Diego & Victor Hugo e Jorge &
Mateus na faixa ‘Beijo de Glicose’
Elysia Cardoso
Donos de milhares de
hits que estão no topo das
plataformas de áudio e vídeo, Diego e Victor Hugo
celebram este momento tão
especial de suas carreiras
e lançam uma das parcerias
mais esperadas (se não a
mais) de suas carreiras: ‘Beijo de Glicose’, com os ídolos
Jorge & Mateus. A canção,
também muito esperada pelos fãs dos maiores duos
sertanejos dos últimos tempos, vem acompanhada de
videoclipe, que pode ser
conferido no Youtube.
Composta em conjunto
por Rafaela Miranda, Juliano Dias, Gustavo Martins e Isabella Resende, a
canção narra a história do
término de um relacionamento no qual um dos ex
sofre de saudades e, após
um porre daqueles, só
pode encontrar remédio
para seu coração partido
através do ‘Beijo De Glicose’ da pessoa amada.
“Esperamos esse feat.
desde quando iniciamos a
nossa carreira. Jorge & Mateus nos inspirou e é uma
dupla referência para toda
a galera sertaneja. É o single
mais importante da nossa
carreira, não desmerecendo
os outros, mas esse esperamos por muito tempo”, conta Victor Hugo. “Uma música com uma melodia muito diferente do que está rolando e que combinou com
Diego & Victor Hugo e Jorge
& Mateus”, finaliza.
“Estamos muito felizes
com este lançamento, esperamos isso desde sempre. Jorge & Mateus sempre foi uma referência
para nós” conta Diego.

Sucesso sertanejo

Fenômenos nas redes
sociais, Diego e Victor Hugo
foram indicados ao prêmio
Multishow 2022, na cate-

goria ‘Melhor Dupla’. A premiação, que ocorre no dia
18 de outubro, será decidida através de voto popular.
Os fãs dos sertanejos estão
empenhados nas redes sociais em busca do prêmio.
Mostrando todo seu talento no maior rodeio da
américa latina, Diego &
Victor Hugo fizeram um
grande show na Festa do
Peão de Barretos, no último domingo (28). Durante
a 65ª edição do festival, os
amigos cantaram para milhares pessoas e levaram
o público à loucura com
um setlist eclético que foi
do sertanejo ao pagode.

“Esperamos esse
feat. desde quando
iniciamos a nossa
carreira. Jorge &
Mateus nos
inspirou e é uma
dupla referência”,
diz dupla Diego e
Victor Hugo
‘Beijo de Glicose’ é o 8°
lançamento do projeto ‘Ao
Vivo Em São Paulo’ e promete ser mais um grande
sucesso nas plataformas
de áudio e vídeo. Ao todo,
os sertanejos gravaram 25
canções, com cerca de seis
mil pessoas como testemunha deste belo espetáculo
que contou com as ilustres
participações de Jorge &
Matues, Sorriso Maroto e
Leo Santana. As faixas já
lançadas do projeto, como
‘Defeito de Casa’ e ‘Ainda
dói’ ultrapassam mais de
um milhão de visualizações, e ‘Meio Fio’ chega a
quase 5 milhões. (Especial
para O Hoje)

A figura materna
é o objeto de fascínio
de todo bebê, mas
para a psicanálise a
menina se afasta da
mãe para que o Édipo
aconteça. Tal distanciamento não ocorre
de forma pacífica, e
geralmente é imerso
em hostilidades, contribuindo para que o
forte laço entre mãe
e filha trafegue pelo
ressentimento, e até
mesmo o ódio. Por
outro lado, a relação
com a mãe não será,
de todo, abandonada,
ela vai marcar o futuro da menina com
o pai, o marido e a
maternidade.
Em ‘Sra. Capa’,
drama psicológico de
estreia de Fabiana
C.O, Sol é uma mulher que
desde a adolescência fantasia
sua mãe com uma imensa
capa vermelha. Entre os sentimentos de amor e admiração, ela mergulha em sua
própria história ao se deparar com mágoas ocultas,
nunca observadas. A inspiração para o livro começou
com a figura da minha mãe,
ainda em 2019. “Quando entendi que a minha observação era válida, eu construí e
desenvolvi a história através
do relacionamento da Sol e
da Ana (mãe). Estruturei a
história por meio do olhar
da filha, e de como o uso da

capa precisava ser questionado como algo familiar e
enraizado nas gerações seguintes. Eu entendi que para
falar sobre capas e afins, eu
deveria começar com o primeiro relacionamento que
temos: que é com a nossa
mãe”, comenta a autora..
Narrado em primeira pessoa ‘Sra. Capa’ reflete sobre
a depressão, o luto e as cobranças que cercam o universo feminino. É uma obra
que oferece ao leitor um relato afetuoso, por vezes dolorido, e joga luz sobre a capacidade do ser humano em
ressignificar histórias, e partir

para uma jornada de
autodescoberta.
‘Sra. Capa’ chega
ao mercado editorial
num momento em
que nunca se falou
tanto sobre saúde
mental. É um livro
que cutuca o leitor
sobre a importância
de ser ouvido, mas
também de saber ouvir. É uma obra sobre
a aventura do autoconhecimento. “Sra.
Capa também tem
como objetivo falar
sobre a depressão.
Fazer o leitor olhar
para a doença e entender que uma história de vida pode
proporcionar os mais
diversos sentimentos.
Sim, a depressão existe, e precisa ser olhada e tratada. Desejo gritar
que por trás das mulheres
temos dores, capas e temos
a necessidade de conexão”,
Finaliza a autora.

Sobre a autora

Fabiana C.O é idealizadora
do projeto Eu posso ser você,
que tem como principal objetivo mostrar a importância
do autoconhecimento e amorpróprio para mulheres de todas as idades. É estudante de
filosofia e tem formação em
Negócios da Moda pela Universidade Anhembi Morumbi. ‘Sra. Capa’ é seu primeiro
livro. (Especial para O Hoje)

Fabiana C.O é
estudante de
filosofia e tem
formação em
Negócios da Moda
pela Universidade
Anhembi Morumbi

CELEBRIDADES
Novo casal! Alessandra Negrini e Arlindinho,
filho de Arlindo Cruz, engatam romance
Alessandra Negrini engatou
romance com o músico Arlindinho e tem recebido a visita
do filho de Arlindo Cruz em seu
apartamento na Gávea, Zona
Sul do Rio de Janeiro. O artista,
de 30 anos, é 22 anos mais jovem
que a atriz, de 52, cuja juventude
chama atenção. Segundo o jornal

"Extra" desta sexta-feira (2), o
romance começou com curtidas
e comentários em redes sociais.
Alessandra tem ido com Arlindinho às rodas de samba do
Beco do Rato e do Vaca Atolada,
ambos bares do centro da capital fluminense. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)
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AGENDA CulTural
t
seu Jorge em Goiânia
o sesc Goiás traz o cantor seu Jorge no dia 3 de
setembro, a partir das
20h, para show no Palácio
da música, no Centro Cultural oscar niemeyer. o
intérprete dos sucessos
amiga da minha mulher,
burguesinha e Felicidade,
um dos artistas mais respeitados da música Popular brasileira, encerrará a
amarê Fashion – semana
da moda Goiana. ingressos podem ser trocados
nas unidades do sesc em
Goiânia Trabalhador do
Comércio: 1kg de alimento
não perecível. Público em
geral: 5kg de alimento não
perecível. Quando: sábado
(3). onde: avenida dep.
Jamel Cecílio, Km 01 Goiânia. Horário: 20h.

Manobras radicais
a mais nova galeria de
arte urbana a céu aberto de
Goiânia vai sediar o 1º Campeonato de best Trick da Galeria Cerrado, neste sábado
(3), a partir das 9h, com abertura ao público e entrada
gratuita. os competidores
prometem um mega show
de manobras radicais com
seus skates durante a inauguração oficial da pista. o
evento também contará com
food trucks com várias opções para diversos gostos e
com a presença do dj daniel
melo. Quando: sábado (3).
onde: avenida industrial, em
frente a entrada do shopping
Cerrado. Horário: 9h.

setembro amarelo
a Campanha setembro
amarelo do araguaia shopping conta com o lançamento
da árvore da Vida 2022. instalada na Praça Central, a árvore da Vida está repleta de
cartões que podem ser 'colhidos' pelo público para si
ou para entregar a alguém.
ao lado, foi instalado um convite para incentivar a participação de quem passar por
ali: 'retire um bilhete e deixe
seu dia mais feliz'. aos finais
de semana, o Projeto Help
FJu se une ao araguaia shopping na Campanha setembro
amarelo das 10h às 20h, voluntários do grupo estarão
na Praça Central, ao lado da
árvore da Vida, disponíveis
para atender ao público.
Quando: até 30 de setembro. onde: rua 44, n°399,

setor Central - Goiânia. Horário: das 10h às 20h.
Música brasileira
o espetáculo belchior, sujeito de sorte, que homenageia um dos maiores nomes
da música popular brasileira,
será realizado em Goiânia,
neste domingo (4). o musical
será apresentado no Teatro
PuC (Campus V), a partir das
20h. os ingressos já estão à
venda por meio pelo site:
(www.maisingressos.com).
Quando: domingo (4). onde:
avenida Fued José sebba, nº
1.184, Jardim Goiás - Goiânia.
Horário: 20h.
Música e diversão
o primeiro final de semana de setembro será de muita
música e diversão no laguna
Gastrobar Goiânia. no domingo (4), a roda de samba
mais famosa da cidade toma
conta do local. o ‘samba laguna’ reunirá Categoria de
base, 25ZEroum, Primeiro
beijo e dJ Victor alencar. a
casa estará aberta a partir
das 12h. Para mais informações os interessados devem
entrar em contato no Whatsapp: (62) 9.9943-9739. os
ingressos podem ser adquiridos através do site baladapp. Quando: domingo (4).
onde: alameda barbacena,
Qd. 28, lote 18, Vila alto da
Glória - Goiânia. Horário: 12h.

3ª noite de Canto da Primavera

reuniu teatro, MPB, rock e Hip Hop
sições de Jacob do Bandolim,
uma das grandes referências
da música brasileira que reuniu mais de 100 obras gravadas no seu acervo. “É sempre
uma alegria, uma adrenalina
subir ao palco do Canto da
Primavera. Eu sempre fico
empolgado para trazer um
trabalho interessante e especial para a galera que vem
assistir”, ressaltou Rejan.
Logo depois quem deu o
tom foi cantora e atriz Débora di Sá. O espetáculo apresentado pela artista contou,
por meio de texto e música,
a história de Maria Grampinho, uma moradora da ci-
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Sesc Goiás traz
o cantor Seu
Jorge para o
Palácio da
Música, em
Goiânia

Muita música boa, da
MPB ao Rock, passando pelo
Hip Hop. Assim foi o terceiro
dia de Canto da Primavera
na cidade histórica de Pirenópolis. O festival segue até
domingo (4) com 25 atrações
regionais e uma nacional: o
cantor porto-alegrense, Vítor
Kley, e ainda, oficinas com
renomados mestres da música. Além dos shows e oficinas, a novidade do ano é
o Estúdio Primavera.
Quem abriu a noite no
Cine Pirineus foram o contrabaixista e compositor Bruno Rejan e o Sexteto. O espetáculo passeou pelas compo-

n

dade de Goiás, que andava
com uma trouxa sobre a cabeça e catava grampos e objetos pelas ruas da cidade.
“Um momento único depois
de dois anos parados por
conta da pandemia. É muita
emoção”, relata a atriz.
No palco Prainha, a noite
começou com muito rock. A
banda Distoppia apresentou
o show ‘Hiato’, um sinônimo
para a pausa e ruptura, que
são características marcantes
das estruturas musicais que
compõem o álbum de estréia
da banda. No repertório uma
mistura de elementos do Reggae e do baião, que influen-

ciam no DNA único do grupo.
“Valorizamos bastante o som
autoral e o Canto da Primavera
é um espaço para mostrar essa
arte”, disse o vocalista da banda Mateus Damasceno.
Fechando a noite subiu ao
palco da Prainha o grupo CL
A Posse. Formado em 2002
em Aparecida de Goiânia, o
grupo percorreu uma caminhada que tem como foco levar mensagens de união, paz,
alegria e força de vontade.
“É um prazer cantar em Pirenópolis. Sempre viemos
como turista, agora vir como
artista é um sonho realizado”,
revelou o cantor Jota da CL.

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia promete trazer a resolução de um problema ou de vários. Existirá paz ou certa liberdade
para fazer o que quiser. Podem
acontecer encontros e comemorações com pessoas queridas. as
relações e parcerias estão ativadas
e você pode se sentir muito acolhido e feliz na sua relação.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
sua energia está grande e
pode ser um dia ótimo ao lado
dos amigos. saiba aproveitar. Passeios e viagens podem acontecer.
Vale a pena usar e abusar da sua
energia, aventurando-se. Hoje é
um bom dia para seguir seus impulsos e suas intuições. Você pode
tomar decisões importantes.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia traz amor e comemorações. Pode ser um dia mais calmo
e tranquilo, até sem motivos externos. Você se sentirá bem apenas por estar ao lado de pessoas
que te elevam e te fazem feliz.
Podem existir planos de viagem
ou estudos bem-sucedidos. a comunicação está potencializada.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia te eleva. Pode haver
muita criatividade e força de realização. Existe alguma notícia que
te alegra, bem como convites
inesperados podem chegar, motivando você e mudando sua rotina. Vale a pena se organizar,
cuidar da saúde e realizar o que
for preciso com garra e energia.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia traz a necessidade de lidar com suas próprias tarefas e
com as responsabilidades que
você já havia assumido. Cuidado
com dúvidas e com a dificuldade
de manter o foco. o dia pede
uma postura mais prática e organizada para que consiga avançar.
sua criatividade pode estar alta.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia tem muito trabalho e
muitas parcerias, portanto não é
um dia solitário. Você pode encontrar pessoas que trazem auxílio. é importante manter o foco.
Cuidar da saúde também é importante. saiba descansar, fazer
pausas e se distrair. não é um
bom dia para excessos de gastos.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pode ser meio angustiante. Você pode se sentir melancólico, mas aproveite essa energia para criar novos interesses,
buscando na memória talentos e
intenções perdidas. não fique
querendo que o passado seja
eterno. mantenha seu equilíbrio.
Tudo que é positivo acontece.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Pode ser um dia muito produtivo, mas muito cansativo devido ao trabalho. é importante
cuidar da sua saúde e da qualidade de vida na sua rotina. Cuidado com excessos. Existe a necessidade de se manter autoconfiante e de resolver os problemas
sem procrastinar ou se abater.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode ser desgastante
ou você não estará em seu melhor
estado de ânimo. Você pode estar
cansado por causa da semana
toda e vale a pena descansar e
cuidar melhor de si, permitindose um dia mais tranquilo. Existe
a necessidade de proteção e alerta. Você pode correr riscos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Pode ser um dia de preguiça.
ainda que existam estímulos da
lua Crescente em sagitário te impulsionando, você pode pegar no
ritmo ao longo do dia. Questões
em casa pedem a sua atenção.
Podem existir visitas. momento
de dar vazão às suas emoções.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia tem uma energia de
frustração. nem tudo vai acontecer como você gostaria. é um dia
que te desafia a soltar, desapegar.
mantenha a sua aceitação. notícias preocupantes podem chegar,
mas é importante agir e resolver,
não apenas lamentar. Cuidado
com as emoções mais densas.

<

O festival segue até domingo (4) com 25 atrações regionais e uma nacional e conta com estúdio de gravação para artistas de Goiás

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz notícias. sua energia está alta e você deve aproveitar esse impulso e esse magnetismo para iniciar o que precisa
ser começado. Faça acontecer.
Você pode mudar de trabalho
ou ter bons resultados a partir
de uma iniciativa corajosa. Cuidado com exageros e excessos.
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Essência
CINEMA
t

águas: 14h. Cineflix aparecida: 14h25.

esTreias
Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz (Predestinado, 2022, brasil). duração:
1h40min. direção: Gustavo Fernández. Elenco: danton mello,
Juliana Paes, marcos Caruso.
Gênero: drama. Cinemark
Flamboyant: 13h35, 16h30,
19h05, 21h40. Cinemark Passeio das águas: 13h45, 15h20,
18h20, 18h40, 21h15. Kinoplex
Goiânia: 14h, 18h20, 20h50.
Cineflix aparecida: 14h20,
16h40, 19h, 21h20. Cineflix butiti: 16h40, 19h, 21h20.
A Última Chamada (The Call,
2022, Eua). duração: 1h
39min. direção: Timothy
Woodward Jr. Elenco: lin
shaye, Tobin bell, Chester rushing, Erin sanders, mike manning. Gênero: Terror, suspense. Cinemark Flamboyant:
16h40, 19h, 21h20. Cinemark
Passeio das águas: 13h30,
15h50, 18h10, 19h, 20h30.
Ingresso para o Paraíso (Ticket To Paradise, 2022, Eua).
duração: 1h44min. direção:
ol Parker. Elenco: George
Clooney, Julia roberts, Kaitlyn
dever. Gênero: Comédia, romance. Cinemark Flamboyant:
13h15, 20h45. Cinemark Passeio das águas: 13h45, 20h50.
Em Era Uma Vez Um Gênio
(Three Thousand Years of longing,
2022, Eua/austrália). duração:
1h49min. direção: George miller.
Elenco: idris Elba, Tilda swinton,
Ece Yüksel. Gênero: romance,
fantasia, drama. Cinemark Flamboyant: 18h40, 21h30. Cinemark
Passeio das águas: 21h40. Kinoplex Goiânia: 14h, 18h50. Cineflix
aparecida: 19h15, 21h35. Cineflix
butiti: 17h10, 19h20, 21h30.
Homem-Aranha: Sem Volta

O Telefone Preto (The black
Phone, 2022, Eua). duração:
1h43min. direção: scott derrickson. Elenco: mason Thames,
madeleine mcGraw, Ethan Hawke. Gênero: Terror, suspense.
Cinemark Passeio das águas:
16h20. Kinoplex Goiânia: 15h15.

‘Ingresso para o Paraíso’ é um filme dirigido por Ol Parker com George Clooney e Julia Roberts no elenco
para Casa: Versão Estendida
(spider-man: no Way Home,
2021, Eua). duração: 2h 28min.
direção: Jon Watts. Elenco: Tom
Holland, Zendaya, benedict
Cumberbatch. Gênero: ação,
aventura, fantasia. Cinemark
Flamboyant: 14h20, 15h30,
17h40, 18h50, 21h. Cinemark
Passeio das águas: 13h20, 15h,
16h40, 18h20, 20h, 21h. Cineflix
aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
eM CarTaZ
After – Depois da Promessa
(after Ever Happy, 2022, Eua).
duração: 1h35min. direção:
Castille landon. Elenco: Josephine langford, Hero Fiennes
Tiffin, louise lombard. Gênero:
drama, romance. Cinemark
Flamboyant: 13h45, 14h, 16h20.
Cinemark Passeio das águas:
18h30. Kinoplex Goiânia: 16h15.
Cineflix aparecida: 18h35. Cineflix butiti: 19h10.
Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where The Crawdads sing,
2022,
Eua).
duração:
2h05min. direção: olivia
newman. Elenco: daisy Edgar-Jones, Taylor John smith,
Harris dickinson. Gênero:

drama, suspense. Cinemark
Flamboyant: 14h40, 15h10,
17h30, 18h, 20h30, 21h. Cinemark Passeio das águas:
14h40, 17h30, 20h20. Kinoplex Goiânia: 16h20, 21h10.
Cineflix aparecida: 16h25,
19h, 21h35. Cineflix butiti:
16h30, 19h10, 21h10.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
Eua). duração: 2h10min. direção: Jordan Peele. Elenco:
daniel Kaluuya, Keke Palmer,
steven Yeun. Gênero: Terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 14h20, 17h20, 18h50,
20h20, 21h50. Cinemark Passeio das águas: 18h, 19h05,
21h30, 22h. Kinoplex Goiânia:
16h, 18h40, 21h20. Cineflix
aparecida: 18h50, 21h30. Cineflix butiti: 18h50, 21h20.
Dragon Ball Super: Super Herói (dragon ball super: super
Hero, 2022, Japão). duração:
1h39min. direção: Tetsurô Kodama. Elenco: masako nozawa,
masako nozawa, Toshio Furukawa. Gênero: animação, ação,
fantasia. Cinemark Flamboyant: 13h, 15h20, 15h25. Cinemark Passeio das águas:
16h. Cineflix aparecida: 14h15.

O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: The legend of
Hank, 2022, Eua). duração:
1h43min. direção: rob minkoff,
mark Koetsier. Elenco: samuel
l. Jackson, michael Cera, mel
brooks. Gênero: animação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 13h15, 15h40, 18h10,
18h15. Cinemark Passeio das
águas: 14h15, 15h30, 16h40,
18h20. Kinoplex Goiânia: 15h30.
Cineflix aparecida: 14h45, 17h.
Trem-Bala (bullet Train, 2022,
Eua). duração: 2h07min. direção: david leitch. Elenco: brad
Pitt, sandra bullock, Joey King,
aaron Taylor-Johnson. Gênero:
ação, suspense. Cinemark
Flamboyant: 17h45, 17h50,
20h35, 22h10. Cinemark Passeio das águas: 20h50. Kinoplex
Goiânia: 21h. Cineflix aparecida:
16h. Cineflix butiti: 20h20.
DC Liga dos Superpets (dC
league of super-Pets, 2022,
Eua). duração: 1h46min. direção: Jared stern. Elenco:
marcelo Garcia, dwayne Johnson, duda Espinoza. Gênero:
animação, fantasia, aventura,
família. Cinemark Flamboyant:
14h10. Cinemark Passeio das

Elvis (Elvis, 2022, Eua). duração:
2h39min. direção: baz luhrmann. Elenco: austin butler,
Tom Hanks, olivia deJonge. Gênero: biografia, musical. Cinemark Flamboyant: 20h45. Kinoplex Goiânia: 17h30, 20h40.
Minions 2: A Origem de Gru
(minions: The rise of Gru, 2022,
Eua). duração: 1h28min. direção: Kyle balda, brad ableson.
Elenco: leandro Hassum, steve
Carell, alan arkin. Gênero: animação, ação, comédia, família.
Cinemark Flamboyant: 14h05,
16h10, 16h15. Cinemark Passeio
das águas: 13h10, 16h10,
16h30, 18h40. Kinoplex Goiânia:
14h30, 16h30. Cineflix aparecida: 16h50. Cineflix butiti: 16h50.
Thor: Amor e Trovão (Thor:
love and Thunder, 2022, Eua).
duração: 1h59min. direção:
Taika Waititi. Elenco: Chris
Hemsworth, natalie Portman,
Christian bale. Gênero: aventura, ação, ficção científica. Cinemark Flamboyant: 18h50,
21h50. Cinemark Passeio das
águas: 13h, 21h. Kinoplex Goiânia: 18h30. Cineflix aparecida:
20h40. Cineflix butiti: 21h40.
Top Gun: Maverick (Top Gun:
maverick, 2022, Eua). duração: 2h11min. direção: Joseph
Kosinski. Elenco: Tom Cruise,
miles Teller, Jennifer Connelly.
Gênero: ação. Kinoplex Goiânia: 17h45, 20h30.
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Negócios
Os juros em alta
também ampliam o
número de jovens
que investem em
ações no mercado
estrangeiro
diretamente no
mercado nacional

Diversiﬁcação dos investimentos
faz bolsa chegar a 3,2 milhões
A maioria dos queque operam na Bolsa tem idade entre
26 e 35 anos
Mariana Fernandes
A disparada na taxa Selic
- referente a 2% no início do
ano para os atuais 13,75% segue impulsionando a entrada de investidores pessoa
física tanto em renda fixa
quanto variável. A renda fixa,
que oferece menor risco, costuma ser mais atraente para
os investidores conservadores em momentos de juros
elevados. Já para outros, a
renda variável é disparada
a melhor opção.
De acordo com o último
estudo da B3, entre julho do
ano passado e o mês anterior,
a entrada de 1,25 milhão de
novos investidores fez a quantidade de CPFs saltar 40%, de
3,15 milhões para 4,40 milhões de pessoas.
A pesquisa ainda aponta
que o investidor está ainda
mais disposto a diversificar
a carteira. Só no Brasil, com
a taxa básica de juros ao ano,
a expansão de investimentos
em renda fixa continua sendo
a mais procurada.
Com uma visão a longo
prazo, o investidor mantém
posições em renda variável.
O número de investidores em
ações cresceu 15% no último
ano, passando de 2,8 milhões
para 3,2 milhões de CPFs.
Segundo o diretor de Relacionamento com clientes

da B3, Felipe Paiva, o investidor tendeu a manter
suas posições em renda variável, buscando diversificar seus investimentos.
‘‘Mesmo em meio a uma
fase de maior volatilidade
e aumento expressivo das
taxas de juros, o mercado
de ações continua aquecido’’, comenta. Com os clientes ainda mais informados
e com um portfólio diversificado, os investidores ativos variam entre renda fixa
e renda variável de olho
no longo prazo.

Os juros em alta também
ampliam a rentabilidade do
Tesouro Direto, renda fixa
que vem acompanhando a
tendência de crescimento no
mercado. Só neste ano, a modalidade cresceu em 30%, de
R$ 68,5 bilhões para R$ 88,8
bilhões, enquanto o saldo mediano encolheu 3%, para R$
2,400 mil.
A pesquisa também aponta
o crescimento significativo em
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Certificados de
Operações Estruturadas e de
Letras de Crédito Imobiliário.

Dispara número
de investidores
jovens em BDRs

As BDRs - ativos pelos
quais os brasileiros podem
replicar suas ações no mercado estrangeiro diretamente
no mercado nacional - estão
fazendo sucesso entre os que
optaram pela renda variável.
A maioria dos investidores
da Bolsa encontra-se na faixa
dos 26 a 35 anos, representando 33,5% das contas ativas.
Só no Brasil, os investidores
em BDRs passaram de 298 mil
para 1,6 milhão de investidores em 12 meses.
O analista de marketing,
Celsomar Nascimento Sá, de
28 anos, começou a investir
em ações pela primeira vez
no Banco XP, em setembro do
ano passado, por influência
da namorada. O profissional
conta que começou com a renda variável apenas no intuito
de ‘‘guardar dinheiro’’.
Um ano depois, o profissional já conseguiu grandes
margens de lucro. E agora o
objetivo de investir nas ações
será para auxiliar na compra
de seu primeiro imóvel. ‘‘Comecei investindo na renda
variável, através da XP Investimentos. Logo nos dois
primeiros meses já obtive lucro. E atualmente minha carteira tem ações na Petrobras,

Nubank e Magalu’’, comenta.
Se antes entrar no mercado de capitais era algo mais
complexo e para poucos, nos
últimos anos fazer um investimento tem se tornado algo
cada vez mais simples e interessante. O espaço casual e
de grandes investidores tem
cedido espaço para simples
e ágeis negociações. Empresas
como Apple, Amazon, Google,
Meta (Facebook), Mercado Livre, Nubank, Tesla e XP são
as plataformas com mais investidores no Brasil.
Em entrevista à imprensa,
o coordenador de educação
financeira da XP, Thiago Godoy, explica que há um apelo
positivo na bolsa internacional que atrai o investidor brasileiro. “As pessoas querem
comprar ações das empresas
que gostam e apoiam, como
Coca-Cola, Netflix e Apple.
As pessoas querem ser sócias dessas empresas”, diz.
Fora isso, o coordenador
acredita que o produto também alcançou relativo sucesso
porque o brasileiro hoje é
mais impactado por influenciadores de finanças e iniciativas de educação na área.
Como é o caso da jornalista e
especialista Nathalia Curi,
com mais de 7 milhões de seguidores em seu canal do YouTube. (Especial para O Hoje)

