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Baixa umidade
do ar deixa
capital em alerta
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semad) chama atenção
para umidade relativa do ar abaixo dos 20% nos próximos dias.
O aumento desenfreado da temperatura em Goiás também gera
preocupação com os riscos de incêndios e desidratação. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores de umidade
abaixo de 20% oferecem risco à saúde. Organização ainda frisa
que a umidade ideal seria acima dos 30%. Como se não bastasse, novas chuvas devem ocorrer só em outubro. Cidades 9

Falta de educação financeira gera estresse
Levantamento mostrou que mais da metade das famílias brasileiras estão estressadas por não saber lidar com as finanças. Especialista explica como conter a tensão e manter o controle. Negócios 17

GCM

Jordan Jorge

grãos viabilizam
o agronegócio e
a energia solar
Opinião 3

Lucas Kitão e

Apreensão inibe
acidentes com cerol
Entorno é a
região cobiçada
pelos candidatos
Políticos miram eleitores da Ride,
que superam casa dos 850 mil.
Só os dez maiores municípios,
representam mais da metade
dos votos da capital. Política 2

ViLmar rocha

Demora para construção de ponte
afeta moradores da região leste
Estrutura localizada sobre o Córrego Água Limpa, na altura da Avenida
Acary Passos, no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, foi abaixo
com as chuvas de abril deste ano. Desde então, moradores que trafegam
pela região dependem de um desvio que foi feito pela Seinfra. Rota alternativa tem sido utilizada há mais de 90 dias e Secretaria pede, no
mínimo, outros 50 para finalizar obra de reconstrução. Cidades 10

Bolsonaro mobiliza

forças para ato
em 7 de Setembro

Presidente instiga lideranças dos
segmentos ruralista, empresarial
e evangélico a sairem às ruas no
bicentenário da independência
Política 2

Dos 63 indicadores, 36 evoluíram favorávelmente. O número
corresponde a 57% do total.

Política 5

Leia nas CoLunas

Economia 4

t

Xadrez: Ataques de Lula a
ruralistas amplia protagonismo do agronegócio

No Accioly,

Atlético-GO é derrotado

Política 2

Política 6

Opinião 3

Balanço mostra
melhora do
PPA em 2021

Justiça indefere
candidatura
ao Senado

Esplanada: O segredo por
trás do trato entre PT e PSB
em caso de eleição

Justiça fiscal e
reforma tributária

GCM já apreendeu mais de 2 milhões de metros de linha com cerol. Somente em julho, agentes retiraram das ruas mais de 300
quilômetros do material responsável por acidentes. Cidades 11

Rodrigo Borges é o convidado do ‘Papo Xadrez’

Produtor musical de renome, Borges esteve à frente dos maiores
festivais de música eletrônica, sertaneja e piseiro do país. Essência 14

pelo Atlético-MG

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Dragão, de Eduardo Baptista,
perdeu para o Galo por 2 a 0.
Esportes 8
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Ataques de Lula a ruralistas
amplia protagonismo do agro
Presidente e aliados planejam insistir na tese de "Datapovo"

Bolsonaro mobiliza
evangélicos,
ruralistas e
empresários para
7 de setembro
O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve mobilizar empresários, evangélicos e ruralistas para mostrar força
no 7 de setembro. Na data, que comemora o bicentenário
da Independência, o presidente e aliados planejam insistir na tese de “Datapovo” para contrapor pesquisas
de opinião. Para que isso ocorra, Bolsonaro têm mobilizado empresários, em especial do agronegócio, e lideranças evangélicas para tentar garantir que as manifestações tenham um público significativo.
A demonstração de “força” que o presidente quer
mostrar ocorre no momento em que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece 13 pontos a sua
frente. O petista lidera as intenções de voto com 45%
contra 32% de Bolsonaro, segundo a última pesquisa
DataFolha, divulgada na última quinta-feira (2/9).
Em 2021, as manifestações pró-governo do 7 de setembro foram marcadas por declarações consideradas
golpistas e ataques ao Supremo Tribuanal Federal (STF),
por parte de Bolsonaro. Na época, as declarações do
presidente agravaram uma crise entre o poder Executivo
e Judiciário. O atrito só foi amenizado após o mandatário
divulgar uma carta em que negou intenções de agredir
os demais poderes.
Pessoas próximas a Bolsonaro, no entanto, afirmam
que as manifestações deste ano tenham um tom mais
eleitoral, diferente do ano passado. A campanha do
presidente teme que falas mais radicais possam aumentar a rejeição de Bolsonaro, que hoje chega a 52%.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Desde a crise econômica provocada pelo governo do PT/Dilma Rousseff, o agronegócio brasileiro passou a ser o principal protagonista da balança comercial. Não só na sustentação da produção de alimentos, mas também na geração de
empregos, principalmente indiretos. Em Goiás, a
vitória de Ronaldo Caiado em 2018 logo no primeiro turno, se deve muito aos conservadores ligados ao agro, segmento que tem em Caiado seu
maior expoente nacional. Agora, nesta eleição de
2022, um novo ingrediente pode unir ainda mais
os conservadores: Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
No dia 25 de agosto, logo depois do debate na
Globo, Lula chamou os empresários rurais de
“fascistas e direitistas”. A frase alastrou como um
rastilho de pólvora pelo País, unindo mais do que
nunca o setor que entrou em cena para eleger o
maior número de representantes no Congresso.
Bem que Lula tem feito tentativas para consertar
a frase, mas pela movimentação em Goiás, o agro
vai ampliar o protagonismo político.

xadrez@ohoje.com.br

Quer mais

Dos 249 deputados federais que
compõe hoje a Bancada Ruralista,
a maioria deve ser reconduzida novamente ao cargo. Dois fatores são
responsáveis para ampliar este número: a mobilização nacional do
setor para ampliar seus representantes e a baixa renovação no legislativo. No entanto, especialistas
afirmam que parlamentares ligados
ao agro, a maioria será reeleita. No
Senado são 39 ligados ao setor.

Salim é Pop

O deputado estadual e candidato
à reeleição Cairo Salim (PSD) tem
apoio, além do segmento evangélico
também do agronegócio. Em algumas
cidades onde o agro é forte, Salim
conta o apoio de empresários ligados
a pecuária e grãos. Ele também faz
dobradinha com o deputado federal
e candidato à reeleição, Glaustin da
Fokus (PSC).

Campos é Hildo

O candidato ao Senado na chapa
de Gustavo Mendanha (Patriota), João
Campos (Republicanos) gravou vídeo
ao lado do ex-prefeito de Águas Lindas
e candidato a deputado federal, Hildo
do Candango (Republicanos) selam
dobradinha no Entorno.

Kitão e Gabrilli

Goiás é agro

Até bem pouco tempo, os candidatos a deputados federais ligados ao agro tinham atuações tímidas, a exceção é a candidata Marussa Boldrin
(MDB) que faz uma campanha mais estruturada
em relação aos demais. Depois da fala de Lula —
que vem tentando se redimir do estrago —, candidatos identificados com o setor pode chegar
aos 10% dos 4.870,365 eleitores aptos a votarem,
algo em torno de 487 mil votos.

Autor da lei que autoriza Goiânia
a distribuir medicamentos prescritos
à base de Cannabis medicinal pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), o vereador e candidato a deputado federal,
Lucas Kitão (PSD) ganhou, indiretamente, uma aliada de peso em sua
proposta para levar o projeto para o
Congresso. Trata-se da senadora e
candidata a vice de Simone Tebet,
Mara Gabrilli. Ela é tetraplégica e defende o tratamento e distribuição do
Canabidiol CBD pelo SUS, assim como
Kitão. (Especial para O Hoje)

Do governo ao senado, candidatos disputam atenção do Entorno. Sem falar nos candidatos à Câmara e Alego

Maioria dos candidatos buscam
ampliar espaço no entorno do DF
Izadora Rezende
Candidatos ao governo de
Goiás e também ao senado têm
voltado o olhar para um local
estratégico de capitação de votos: a região do entorno do
Distrito Federal. Os principais
players políticos estão trabalhando para fortalecer as imagens na região, investindo em
ações de divulgação e visitas
nos municípios. Isto porque o
eleitorado composto pelas 29
cidades tem, sem dúvidas, um
forte potencial para mudar o
jogo, principalmente para os
que pleiteiam uma vaga no
executivo estadual.
De acordo com os dados
do Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás (TRE-GO), os eleitores
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF), chega a 868.087 mil. Só os dez
maiores municípios da região
representam mais da metade
dos votos do que existe na
capital goiana.

Com mais de 800 mil eleitores, região soma alto capital
político que deverá ser explorado pelos candidatos
Somados, os eleitores de
Luziânia (124.361), Águas Lindas (104.732), Valparaíso de
Goiás (87.718), Formosa
(74.194), Planaltina de Goiás
(59.960), Novo Gama (48.480),
Santo Antônio do Descoberto
(42.706), Cidade Ocidental
(42.246), Cristalina (34.889) e
Niquelândia (27.874) são
647.160 mil votos reunidos. O
número é algo próximo da
soma do eleitorado de Aparecida de Goiânia e Anápolis,
que juntas têm um capital político de 653.083 eleitores.
Marconi Perillo (PSDB) em
uma visita a Valparaíso de
Goiás firmou compromissos
com a população. Se eleito, ele
disse que trabalhará para a
criação de uma zona franca,
de uma universidade federal
e também para a criação de
um hospital federal.

Alexandre Baldy (Progressistas) também usou as redes
sociais para falar sobre a situação do entorno e dizer que
quer trabalhar pela região.
“Nosso estado precisa estar
com os olhos verdadeiramente
voltados para quem mais precisa”, escreveu. O candidato
ao senado tem recebido o apoio
de prefeitos, vereadores e lideranças dos municípios.
O também candidato à
Casa Alta do Congresso Nacional, Wilder Morais (PL) visitou no último sábado (27/8)
cinco cidades do entorno: Planaltina de Goiás, Formosa,
Novo Gama, Cidade Ocidental
e Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Ele estava acompanhado do candidato ao governo do Estado, Major Vitor
Hugo (PL), outros candidatos
e apoiadores. “Estou receben-

do muito apoio e a adesão é
crescente”, destacou Wilder.
Major Vitor Hugo (PL) escreveu nas redes sociais que
tem um carinho especial pela
região do Entorno. “Eu morei
por quase quatros anos em
Luziânia e conheço de perto
a realidade local. Em três anos
de mandato, já viabilizei mais
de R$ 59 milhões para o Entorno”, dizia o texto. O candidato também tem concentrado esforços para captar votos
naquela região.
O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota) afirmou que a
região do entorno estava esquecida, e que, se eleito, terá
compromisso de atender às
demandas daqueles municípios. O governadoriável visitou os municípios de Luziânia,
Novo Gama, Valparaíso e Ci-

dade Ocidental no mês passado, acompanhando do candidato único da chapa ao senado, João Campos (Republicanos) e outras lideranças.
O atual governador e candidato à reeleição, Ronaldo
Caiado (União Brasil), conta
com a mobilização de apoio de
todos os 29 prefeitos da Ride.
O prefeito de Luziânia, maior
município da região, foi eleito
com o apoio de Caiado. Diego
Sorgatto era deputado estadual
e com o incentivo do governador alcançou a prefeitura.
A disputa pelo voto dos eleitores da região do entorno do
Distrito Federal está sendo uma
“briga de gigantes”, ao passo
que todos querem, ao máximo,
fidelizar aqueles eleitores que
ainda não se manifestaram
apoiadores de algum candidato. Nos próximos dias, certamente, veremos ainda mais
mobilizações coordenadas e
ritmadas, ao passo que as eleições vão se aproximando. (Especial para O Hoje)
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Grãos viabilizam o
agronegócio e a energia solar
Jordan Jorge
O agronegócio, que segura a economia brasileira e o saldo positivo das exportações, é totalmente dependente de energia elétrica. Essa
não é uma realidade exclusiva do País, o que sinaliza um cenário ainda mais promissor para a
expansão brasileira no mercado mundial. De
acordo com a Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO), o setor
de agronegócio responde por cerca de 30% de
toda a energia consumida no mundo.
É fácil entender o porquê dessa demanda.
As máquinas agrícolas dependem da eletricidade,
bem como a irrigação e sistemas de secagem.
Isso para ficar só na produção de grãos e não
mencionar tanques de aquicultura, galpões de
aves, atividade leiteira, entre outras necessidades.
Há ainda muito espaço para se modernizar, incorporando novas tecnologias e processos.
Neste cenário, quem é do agronegócio tem
encontrado nas Operações de Barter uma solução
para resolver a demanda por energia. E o melhor:
energia limpa. A modalidade nada mais é do
que a troca de grãos pelos insumos necessários
para a safra. Uma espécie de escambo dos tempos
atuais que surgiu pela primeira vez em 1990
aqui mesmo no Centro-Oeste. O diferencial é
que agora essa mecânica ganha uma nova roupagem em um mundo global que exige cada dia
mais sustentabilidade e respira tecnologia, tornando-se um modelo de negócio para implantação de usinas solares no campo.
O novo modelo de vendas acompanha a demanda por instalações de sistemas fotovoltaicos
no campo. O setor rural é responsável por 13,6%
de toda potência instalada no Brasil no primeiro
semestre de 2022, registrando um aumento de
cerca de 40% em relação ao mesmo período de
2021, segundo dados da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).
O segredo para o sucesso nas Operações de
Barter é que ele amplia os meios de negociação
do agricultor, falando sua linguagem. É um formato

que o agrada pois, além de não precisar usar dinheiro para adquirir os insumos, ele fica livre da
variação de valor da commodity, uma vantagem
competitiva atualmente. O preço é travado por
venda prévia e o produtor só vai pagar essa
compra a prazo com parte do que ele vai produzir.
Na prática, a moeda do cliente é a sua safra.
Dando ainda mais garantias ao produtor, tudo
é formalizado por meio da Cédula do Produto
Rural (CPR), devidamente registrada em cartório e
contendo todas as informações da transação. Com
isso, há empresas se especializando neste nicho de
mercado que esperam um incremento de 50% em
seu faturamento graças a essa nova modalidade.
Tornar a lavoura mais viável economicamente
e sustentável por meio da energia solar é proporcionar a chance de alavancar projetos em fazendas
com consumo intensivo de energia. É também fomentar o desenvolvimento de outras tecnologias.
Num setor que é dependente de energia, não
há como negar que aplicação de energias sustentáveis é urgente. Entre as vantagens mais
relevantes estão a economia com custos fixos
de energia, autossuficiência na geração de energia elétrica e uma garantia de que a produção
agrícola consumirá uma energia 100% limpa e
renovável. Uma usina de 100 kWp de potência
contribui ambientalmente com o equivalente a
73 árvores cultivadas e 18 toneladas de CO2
deixam de ser emitidas na natureza por ano.
Além do quesito sustentabilidade, podemos
acrescentar o retorno financeiro gerado. Essa
mesma
usina
de
100kWp gera em torno
de 13.500kWh por mês,
o que, dependendo da
tarifa de energia da concessionária, pode corresponder a um retorno
financeiro de até R$12,8
mil mensais. Vão-se os
Jordan Jorge é formado
em engenharia elétrica e
grãos, vem a energia
diretor comercial de emsolar e permanece a
presa
do setor de energia
sustentabilidade.
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CARTA DO LEITOR

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

{

É muito prazeroso
retornar ao Canto
da Primavera
neste ano
em que completo
42 anos de
estrada”
Pádua, cantor goiano, ao apresentar o show “Música aos Vivos” na
noite de sábado (3) no Canto da Primavera. MPB, Reggae, Rock e POP
deram o tom do penúltimo dia de
festival na cidade histórica de Pirenópolis. Os shows no sábado começaram no palco Prainha. A noite
terminou em grande estilo no
palco Beira Rio com o show do cantor Vitor Kley.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
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.“não adianta crescer, se
não houver distribuição de renda!!! há
milhares de pessoas famintas em goiás”,
comentou o leitor.
Guara Silva

M

@ohoje
o tribunal regional eleitoral do Paraná
(tre-Pr) determinou na manhã deste sábado (3) busca e apreensão na casa do exjuiz sergio moro (uB), em curitiba (Pr). a
Justiça recebeu a denúncia sobre material
irregular de campanha nos comitês de
moro e de Paulo eduardo martins (PL),
dois dos principais candidatos ao senado
pelo Paraná. a casa de moro foi indicada
por ele como seu comitê de campanha.
“aqui se faz , aqui se paga. Foi trair sua
nação e o povo brasileiro, agora aguenta”,
disse o leitor.
Alfredo Barboza (@ambarboza.56)

N

@jornalohoje
um grupo de pesquisadores encontrou
10 crânios humanos milenares em serranópolis, no sudoeste de goiás. segundo
os cientistas, a descoberta amplia os estudos sobre a ocupação de civilizações
antigas. o projeto, nomeado de “escavação do sítio arqueológico serranópolis
goiás: novas Perspectivas”, é feito desde
2020 na região. a descoberta dos crânios,
no entanto, ocorreu em junho deste ano,
mas só foi divulgada no dia 26 de agosto.

Justiça ﬁscal e reforma tributária
Lucas Kitão e
Vilmar Rocha
Agora, no início oficial das campanhas a presidente da República, muitos candidatos têm
prometido uma Reforma Tributária que envolva
correção da tabela do Imposto de Renda (IR) e a
revisão do Índice Inflacionário que isentaria os
trabalhadores de renda mais baixa que hoje recolhem anualmente o IR. É, portanto, uma promessa recorrente, mas que não sai do papel, e
grande parte dos assalariados continua amargando perdas importantes. Precisamos de candidatos que ocupem as casas do Congresso Nacional comprometidos com essa pauta para que
na próxima legislatura possamos defender os
interesses dos mais pobres.
Desde 2016 não tivemos nenhuma correção da
tabela do Imposto de Renda para Pessoa Física,
mas nesse período a inflação tem feito o trabalhador
brasileiro perder seu poder de compra, muitos
até entrando no mapa da fome. Um estudo da Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional
mostra que a tabela do IRPF está com a defasagem
média acumulada de 134%. Isso, na prática, significa
dizer que a alíquota mínima de 7,5% aplicada
para quem ganha entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65
na realidade deveria ser aplicada para quem ganha
entre R$ 4.022,90 e R$ 5.972,39, levando em conta
o índice inflacionário de 2016 para cá. Ou seja,
todo trabalhador brasileiro que ganha abaixo de
4.427,59 deveria estar isento do IRPF.
Do mesmo modo, as faixas das demais alíquotas, 15%, 22,5% e 27,5%, também seriam
corrigidas de acordo com o IPCA, de modo que
a maior tarifa que hoje é aplicada para quem
recebe acima R$ 4.664,68, passaria a ser cobrada
para salários superiores a R$ 9.996,73.
A readequação do IRPF de acordo com a rea-
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Bancas:

lidade inflacionária do País é uma justiça fiscal
urgente e condizente com a nossa atual realidade
de aumento descontrolado dos preços e do consequente empobrecimento da imensa maioria
das famílias brasileiras. Não pode ser que as famílias mais necessitadas sigam pagando tanto
imposto ao governo federal.
Tivemos um exemplo vexatório de injustiça
fiscal aqui em Goiânia neste ano, quando as
modificações no Código Tributário Municipal
fizeram com que as famílias mais necessitadas
pagassem até 150% a mais de IPTU em 2022 em
comparação ao que pagaram em 2021.
O mesmo ocorre com o Simples Nacional,
cuja última atualização das faixas e limites ocorreu em 2016 e passou a vigorar em 2018. A defasagem impacta os pequenos empreendedores,
que estão sendo obrigados a fechar seus negócios
em razão da tributação. Já tramita na Câmara
dos Deputados um projeto que propõe a adequação dos tetos do Simples Nacional com expectativa de ser aprovado ainda este ano.
O recado que queremos dar é esse: independente de quem vença a disputa eleitoral para o
Executivo federal, precisamos de candidatos tanto
ao Senado quanto à Câmara Federal que estejam
realmente comprometidos com a justiça fiscal e
que se comprometam de fato a uma ampla Reforma Tributária que esse País tanto necessita.

R$ 2,50

Lucas Kitão é vereador por
Goiânia

Vilmar Rocha é presidente
do PSD de Goiás
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ECONOMIA

Mais de metade dos indicadores
do PPA melhoraram em 2021

Valter Campanato/ABr

Pandemia de
Covid-19 impactou
14% das metas
Pouco mais da metade dos
indicadores monitorados pelo
Plano Plurianual (PPA) 2020–
2023 melhoraram em 2021. A
conclusão consta no relatório
do monitoramento do PPA enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso na última
quarta-feira (31). De 63 indicadores monitorados, 36 (57%
do total) evoluíram favoravelmente no ano passado.
Entre as metas que foram
cumpridas, várias geram alcance social importante, como
a distribuição de vacinas contra a covid-19, a entrega de
unidades habitacionais e a
conclusão de empreendimentos de drenagem e manejo de
águas pluviais.
Segundo o relatório, 27%
dos indicadores pioraram,
5% permaneceram estáveis
e 11% não foram mensurados, não têm dados de referência ou são indicadores de
tipo neutro (sem direção que
possa ser medida). Em relação ao cumprimento de metas, 56% das foram alcançadas, 34% não foram atingidas
e 10% dos indicadores não
têm meta definida.
De acordo com o Ministério da Economia, o maior entrave para o desempenho no
período foi a pandemia de covid-19, que impediu o alcance
de 14% das metas. A restrição
de pessoal – falta de servidores ou de capacitação – foi
responsável pelo não cumprimento de 9% das metas.
O relatório oferece transparência ao resultado obtido
na execução do PPA, plano
previsto pela Constituição
aprovado a cada quatro anos.
O PPA define as diretrizes, os
objetivos e as metas da ad-

De acordo com
o Ministério da
Economia, o
maior entrave
para o
desempenho no
período foi a
pandemia de
Covid-19

ministração pública federal.
O documento também prevê
o acompanhamento das despesas de capital (como os investimentos) e dos programas
de duração continuada.
O documento também subsidia a elaboração dos projetos do Orçamento, mapeando
entraves e sugerindo rumos
para a melhoria das políticas
públicas. O PPA engloba dados sobre o andamento dos
30 investimentos prioritários
do governo.
Entre os empreendimentos
monitorados, estão os projetos
de integração do Rio São Francisco, as construções da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), do Laboratório Sirius
e do Centro de Processamento
de Imunobiológico na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
O plano também monitora a
produção de submarinos con-

ção do programa temático.
Cada indicador permite idenPPA
tificar, mensurar e comunicar,
O Plano Plurianual (PPA) de forma simples, a evolução
2020-2023 é estruturado em de determinado aspecto da
programas gointervenção
vernamentais
proposta pelo
com declaraprograma. Os
ções e comobjetivos exSegundo o relatório,
promissos
pressam as es27% dos indicadores
orientadores
colhas de podo orçamenlíticas
públicas
pioraram, 5%
to. Cada propara a transgrama possui permaneceram estáveis formação de
objetivos, medeterminada
e 11% não foram
tas, indicadorealidade,
mensurados
res e resultaorientando tados intermeticamente a
diários, que,
atuação do gono seu conjunverno para o
to, expressam o que será feito, que deve ser feito frente aos
em que intensidade e quais desafios, demandas e oporos resultados pretendidos.
tunidades impostos para o deOs Indicadores são o con- senvolvimento do País e para
junto de parâmetros que per- a melhoria da qualidade de
mitem acompanhar a evolu- vida da população. (ABr)
vencionais e nucleares.
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Candidato ao Senado por
Goiás tem registro indeferido
Reprodução

Antônio Paixão, do
PCO, não filiou ao
partido dentro do
prazo
regulamentar
Francisco Costa
Candidato Senado por
Goiás, Antônio Paixão (PCO)
teve o registro indeferido pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O motivo foi “ausência
de requisito de registro”. “A
Secretaria Judiciária constatou a ausência de filiação partidária do candidato requerente por meio de sistema
próprio desta Especializada.
Afinal, a não constar o nome
do candidato no Sistema Filia,
presume-se que não tenha filiação partidária, o que obsta
seja o registro de candidatura
deferido”, argumentou o juiz
Juliano Taveira Bernardes.
Ainda conforme o magistrado, " sistema informatizado
da Justiça Eleitoral busca automaticamente as inclusões
promovidas pelos partidos de
seus filiados. Para que uma
filiação seja considerada regular ao pleito de 2022, ela
deveria ter sido inserida até
18 de abril de 2022, nos termos do Anexo da Portaria TSE
n. 99/2022, a qual estabelece
cronograma de processamento ordinário das relações de
filiação partidária relativo ao
primeiro semestre de 2022.
Em consulta ao sistema Filia,
todavia, o partido PCO procedeu à inclusão de registro de
filiações do candidato Antônio
Carlos da Paixão somente em
22 de agosto de 2022".
Além disso, o reconhecimento da assinatura em cartório ocorreu somente em 26
de agosto deste ano. “Ocorre
que se trata de prova unila-

Sistema especializado da Secretaria Judiciária constatou ausência de filiação partidária dentro do prazo por parte do candidato
teral, pelo que não se presta
a demonstrar a regular filiação ao PCO.” A decisão é do
último dia 2 de setembro.
Antônio Paixão é engenheiro civil aposentado. No Divulga Contas do TSE ele declarou
R$ 746.859 em patrimônio.
Esta seria sua primeira disputa
a cargo eletivo. Na chapa, o
filho dele, Vinícius Paixão
(PCO), é candidato ao governo,
e a esposa, Maria Letícia, a
vice. Ele tem 64 anos e como
suplentes Eduardo Sugizak
(PCO) e Viviane Akash (PCO).
Na decisão, o juiz relator Juliano Taveira permitiu ao partido “a substituição do postulante no prazo regulamentar”.

ano. Além de um indeferido,
a Justiça Eleitoral já aprovou
o registro de quatro deles: Alexandre Baldy (PP), Denise Carvalho (PCdoB), Leonardo Rizzo
(Novo) e Wilder Morais (PL).
Outros cinco ainda aguardam julgamento. São eles:
delegado Waldir (União Brasil), João Campos (Republicanos), Manu Jacob (PSOL),
Marconi Perillo (PSDB) e Vilmar Rocha (PSD).
O prazo final para que todos
os pedidos de registro de candidatura (e eventuais recursos)
tenham sido devidamente processados, analisados e julgados
pelos tribunais eleitorais competentes é 12 de setembro.

Demais candidatos

Governo de Goiás

Ao todo, dez nomes disputam o Senado por Goiás este

APÓS DERRUBADA

Em relação ao governo de
Goiás, nove nomes entraram

Pablo Valadares/Agência Câmara

Piso foi suspenso liminarmente pelo ministro do STF Roberto Barroso, em ação movida pela CNSaúde

Lira diz que vai lutar para
manter o piso da enfermagem
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), disse que os profissionais de enfermagem podem
contar com ele para continuar
na luta pela implantação do
piso salarial da categoria.
“Respeito as decisões judiciais, mas não concordo
com o mérito em relação ao
piso salarial dos enfermeiros.
São profissionais que têm
direito ao piso e podem con-

tar comigo para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em
plenário”, disse ele, em suas
redes sociais.
Neste domingo, o piso salarial da enfermagem foi suspenso em caráter liminar
(provisório) pelo ministro do
Supremo Tribunal Federal
Roberto Barroso. Confome
mostrado na página 6 desta
edição, ele deu 60 dias para

que governo federal, estados,
Distrito Federal e entidades
do setor prestem informações
sobre impacto financeiro, riscos de demissões e possível
redução na qualidade do serviço prestado.
A decisão de Barroso foi
dada em ação movida pela
Confederação Nacional de
Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). (Agência Câmara)

na disputa para ocupar o Palácio das Esmeraldas. Destes,
somente três ainda aguardam
julgamento. Ronaldo Caiado
(União Brasil), Gustavo Mendanha (Patriota) e Vinícius
Paixão são os que esperam o
parecer da Justiça Eleitoral.
Por outro lado, Cíntia Dias
(PSOL), Edigar Diniz (Novo),
major Vitor Hugo (PL), Reinaldo Pantaleão (UP), Helga
Martins (PCB) e Wolmir Amado (PT) já tiveram os registros
deferidos.

Presidenciáveis

Já os presidenciáveis também tiveram um nome indeferido: o de Roberto Jefferson
(PTB). O ex-deputado federal
teve condenação no fim de
2013 no caso do mensalão. Em
2016, entretanto, o ministro

Luís Roberto Barroso indultou
sua pena. bApesar disso, para
o ministro relator Carlos Horbach, mesmo o candidato tendo sido indultado, o crime que
ele foi condenado não foi apagado. O voto foi acompanhado
pelos demais. O PTB, então,
escolheu o vice de Jefferson
para continuar na disputa, o
padre ortodoxo Kelmon Luís.
Já os nomes que tiveram o
registro deferido são: Ciro Gomes (PDT), Felipe D'Avila
(Novo), Léo Péricles (UP), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia
(PSTU). Aguardam julgamento:
José Maria Eymael (DC), Bolsonaro (PL), Lula (PT), Pablo
Marçal (Pros), Padre Kelmon
(substituto de Jefferson) e Soraya Thronicke (União Brasil).
(Especial para O Hoje)

DESMATAMENTO

Indígenas fazem
ato em defesa da
Amazônia e biomas
Indígenas de diversas
dinastias realizaram, no
último domingo (4/9), na
capital paulista, um ato
em defesa da Floresta
Amazônica e dos demais
biomas brasileiros.
O evento, que teve início no parque Augusta,
na região central de São
Paulo, comemorou o Dia
da Amazônia e o Dia Internacional da Mulher
Indígena, celebrados no
dia 5 de setembro.
A líder indígena Sônia
Guajajara disse que cobrará dos políticos demarcação de territórios,
soluções contra o garim-

po ilegal, que causa poluição por mercúrio, e
para o desmatamento.
“Estamos de pé para dizer que não vamos recuar, que vamos aldear
a política, aldear o Congresso Nacional”, disse.
No ato, as indígenas
construíram um círculo
com plantas e materiais
da floresta que formavam os dizeres Amazônia
é Mulher Indígena. Mulher Indígena é Amazônia. A manifestação seguiu, em caminhada, no
início da tarde, do parque
Augusta, até a Avenida
Paulista. (ABr)
Marcelo Camargo/ABr

Demarcação de terras e garimpo ilegal pautaram ato

6

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2022

POLÍTICA

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

O trato
Projeto de Talles Barreto começou a tramitar na Alego

Deputado propõe
restabelecimento
de água cortada
em duas horas
A obrigatoriedade do restabelecimento de água no prazo
máximo de duas horas após pagamento e solicitação formalizada, no estado de Goiás. É o que dispõe o projeto de
lei de autoria do deputado Talles Barreto (UB), que iniciou
tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
Talles Barreto coloca, em sua justificativa parlamentar, que o presente projeto de lei visa assegurar
direitos do consumidor inerentes ao fornecimento de
água, no estado de Goiás, especificamente, no tocante
a interrupção desse serviço essencial, e no procedimento
de restabelecimento da água.
“O objetivo é estabelecer que a companhia fornecedora
de água, obrigatoriamente, realize o restabelecimento
desse serviço essencial no prazo máximo de duas horas,
quando o usuário efetuar o pagamento do boleto no horário de expediente bancário e solicitar formalmente a
reativação do serviço”, frisa o deputado.
E acrescenta: “Para tanto, é imprescindível ressaltar
que o fornecimento de água é serviço de natureza essencial, no entanto, quando ocorre o corte do serviço,
nem sempre o restabelecimento por parte da empresa
se dá de forma célere, podendo acarretar sérios danos
e prejuízos aos consumidores, que é exatamente o que
a presente proposição pretende evitar”.
Barreto salienta, ainda, que a sua iniciativa parlamentar, além de ter respaldo legal no artigo 24 da
Constituição, ela se mostra conveniente e oportuna
para a sociedade, considerando que a proteção do consumidor é direito fundamental garantido na Constituição
Federal. (Agência Assembleia de Notícias)

Há um segredo na cúpula do PT e PSB,
que estrategicamente não desceu (ainda)
para as hostes. Lula da Silva (PT) e seu
vice Geraldo Alckmin (PSB) têm um acordo
sobre como será a gestão de eventual Governo da dupla. O gerentão do dia-a-dia
fica com o ex-governador, com forte agenda administrativa e política no Anexo do
Palácio. Lula quer pegar o avião e rodar
o País para tocar e fiscalizar os programas
sociais. Agenda do Congresso ficaria a
cargo de político de bom trânsito suprapartidário – cogita-se Márcio França (PSB),
seja eleito ou não senador. Falta só combinar com o eleitor de Jair Bolsonaro,
que pode surgir colado no petista dia 3
de outubro, segundo os institutos de pesquisas. O presidente tem subido nas sondagens e pode aparecer colado em Lula.

Olho nele

Economista e ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da Fazenda no
Governo de Lula, de 2003 a 2005, e hoje
diretor-presidente do Insper, Marcos Lisboa é o nome do petista para a Economia
se vencer a eleição. Mas só alguns poucos
da turma da Av. Faria Lima sabem. O
que tem atrapalhado o PT no apoio de
grandes empresários na campanha. O
staff de Lula começou a espalhar isso.

Vices escondidos

Há um cenário curioso na campanha.
Bolsonaro e Lula estão escondendo seus
vices – ou pelo menos, não lhes soltam
mais à vitrine que merecem. O Brasil já
sabe a importância de conhecer o perfil
de um candidato a vice desde os tempos
da posse de Itamar Franco. No caso dos
presidenciáveis, o que mais consta entre
congressistas é: Lula tem receio de que
Alckmin lhe faça sombra, e Bolsonaro o
medo de a população associar demasiadamente o linha-dura Braga Netto às Forças Armadas e à famigerada expressão
golpe militar. Braga e Alckmin têm seguido
uma tímida agenda eleitoral.

Ele quer o Nobel

Lula da Silva já tem um plano pessoal,
se ganhar ou não a eleição. Ele quer retomar as viagens para dezenas de países,
com dois propósitos: limpar sua biografia
após a prisão da Operação Lava Jato, e
aparecer como um novo ou ex-estadista
que luta para erradicar a fome no Brasil,
almejando o Nobel da Paz.

O aceno do Papa

Com as recentes nomeações, o Papa Francisco fez forte aceno aos progressistas da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O agora cardeal Dom Leonardo Steiner, do
Amazonas, um progressista, defende o casamento de homoafetivos. É sinalização
também de que o Vaticano terá olhar atento
e mais voz nas questões do meio ambiente.

Pedido é de Mattar

O empresário do setor de locações de
veículos e ex-ministro Salim Mattar aparece como um dos maiores doadores de
campanhas este ano. Ele tem doado em
especial para candidatos a deputado federal, com a condição de que o beneficiário
apoie o Projeto de Lei que libera venda
de medicamentos em supermercados. (Especial para O Hoje)

Barroso suspende lei que criou
piso salarial para a enfermagem

Reprodução

Ministro do STF
atendeu a pedido
de entidades
do setor que
indicaram risco
de demissão
em massa
Luan Monteiro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, suspendeu no
último domingo (4/9) a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que cria o piso salarial da enfermagem.
A suspensão vale até que
sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios,
órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área sobre o impacto financeiro para
os atendimentos e os riscos de
demissões diante da implementação do piso.
O prazo para que essas informações sejam enviadas ao
STF é de 60 dias. Por ocorrer
em caráter individual, a decisão deve ser levada para análise dos demais ministros do
STF em plenário virtual.
A decisão ocorre após ação
apresentada pela Confederação
Nacional de Saúde, Hospitais
e Estabelecimentos de Serviços
(CNSaúde), que defende que o
piso é insustentável.
O piso seria pago pela pri-

Suspensão vale até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios e órgãos do governo sobre impacto orçamentário
meira vez nesta segunda (5) e
foi fixado em R$ 4.750, para os
setores público e privado. O
valor ainda serve de referência
para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem
(70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).
Barroso ressaltou, na decisão, que é preciso valorizar a
categoria, mas que neste momento “é necessário atentar
aos eventuais impactos negativos da adoção dos pisos salariais impugnados”. Ele também afirma que os poderes

Legislativo e Executivo não
cuidaram em viabilizar a implementação do piso.
“No fundo, afigura-se plausível o argumento de que o
Legislativo aprovou o projeto
e o Executivo o sancionou sem
cuidarem das providências que
viabilizariam a sua execução,
como, por exemplo, o aumento
da tabela de reembolso do SUS
à rede conveniada. Nessa hipótese, teriam querido ter o
bônus da benesse sem o ônus
do aumento das próprias despesas, terceirizando a conta”,

diz a decisão.
“De um lado, encontra-se o
legítimo objetivo do legislador
de valorizar os profissionais
de saúde, que, durante o longo
período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na
defesa da vida e da saúde dos
brasileiros. De outro lado, estão
os riscos à autonomia e higidez
financeira dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação

dos serviços de saúde”, continua o documento.
“Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar
com os ônus do piso constante
da lei impugnada, não apenas
não estão impedidas de fazêlo, como são encorajadas a assim proceder. As circunstâncias
constitucionais e fiscais aqui
apontadas não significam que
o valor não seja justo e que as
categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima”,
finaliza. (Especial para O Hoje)
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SE complicou
Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético
Goianiense é
derrotado pelo
Atlético Mineiro
e se complica
no Brasileirão
Breno Modesto
O Atlético Goianiense segue
vivendo dias difíceis no Campeonato Brasileiro. Depois de
vencer o São Paulo, pela Copa
Sul-Americana, o time comandado pelo técnico Eduardo
Baptista não conseguiu ter o
mesmo desempenho na competição nacional e foi derrotada pelo Atlético Mineiro por
2 a 0, ontem à noite, no Estádio
Antônio Accioly.
Com o resultado, o Dragão
permanece na penúltima colocação do torneio, com 22
pontos conquistados. O próximo compromisso pelo campeonato será no próximo domingo (11), quando enfrentará o Coritiba, às 18h, no
Couto Pereira.

O jogo

A partida entre Atlético
Goianiense e Atlético Mineiro
começou com a equipe mineira pressionando a goiana, tanto que foi do Galo a primeira
chegada perigosa do jogo. Na
marca de seis minutos, após
cruzamento de Mariano, pela
direita, Hulk cabeceou e viu
o goleiro Renan, sem sustos,
fazer a defesa. Quatro minutos
mais tarde, o camisa 7 apareceu novamente. Desta vez, em
cobrança de falta. No entanto,
o atacante mandou sem força
e facilitou o trabalho do camisa 1 atleticano.
O Rubro-Negro conseguiu

agenda de JOgOS
hOJE
BRASILEIRO - SÉRIE A
20hS
SANTOS X GOIÁS

CAMPEONATO ESPANhOL
16hS
VALLAdOLId X ALMERíA

CAMPEONATO ITALIANO
13h30
MONzA X ATALANTA
SALERNITANA X EMPOLI
15h45
TORINO X LECCE

CAMPEONATO PORTUGUÊS
15hS
BOAVISTA X PAçOS dE FERREIRA
17h15
ChAVES X RIO AVE

AMISTOSO SELEçãO FEMININA
13hS
ÁFRICA dO SUL X BRASIL

AMANhã
LIBERTAdORES
21h30
PALMEIRAS X AThLETICO-PR

BRASILEIRO - SÉRIE B
21h30
VILA NOVA X GUARANI

LIGA dOS CAMPEõES
13h45
díNAMO zAGREB X ChELSEA
BORUSSIA dORTMUNd X COPENhAGEN
16hS
RB SALzBURG X MILAN
CELTIC X REAL MAdRId
RB LEIPzIG X ShAkhTAR dONETSk
SEVILLA X MANChESTER CITy
PSG X JUVENTUS
BENFICA X MACCABI hAIFA

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2 a 0
ter sua oportunidade pouco
tempo depois, aos 12. Marlon
Freitas recebeu, chegou à linha de fundo do lado direito
e cruzou para o meio da área,
onde Churín se jogou, mas
não conseguiu completar. Depois disso, as emoções diminuíram e as finalizações demoraram a aparecer.
O Atlético Mineiro teve
uma grande chance para
abrir o placar na marca de
27 minutos. Hulk recebeu
pela direita, invadiu a área,
limpou a marcação rubro-negra e tocou para Keno, que,
mesmo com o gol livre, demorou a finalizar e foi desarmado pela defesa do Atlético Goianiense.
O Dragão voltou a incomodar com Churín, aos 36. Depois
de um cruzamento pela esquerda, o centroavante cabeceou para o chão. Bem colo-

cado, Everson fez a defesa e
evitou o tento rubro-negro.
Quando o 0 a 0 parecia ser
mesmo o resultado do primeiro tempo, Keno abriu o marcador. Após jogada individual,
o camisa 11 invadiu a área,
limpou a marcação e mandou
no cantinho de Renan, que
não conseguiu fazer a defesa.
Na etapa complementar,
o Alvinegro, em vantagem no
placar, foi para cima. Com
apenas dois minutos, Hulk
recebeu dentro da grande
área e, quando ficou cara a
cara com Renan, finalizou.
Bem posicionado, o arqueiro
fez o milagre e evitou o segundo. O Galo seguiu atacando e chegou outras duas vezes, com Keno e o próprio
Hulk, aos sete e aos oito minutos, respectivamente.
O segundo gol era questão
de tempo e ele sairia na marca

de 12 minutos, quando Eduardo Sasha recebeu na direita,
entrou na área e finalizou cruzado. Renan fez a defesa. Porém, o goleiro espalmou para
frente, onde estava Hulk, que
só teve o trabalho de comple-

tar para o fundo das redes.
Com a vantagem ampliada, o
Atlético Mineiro passou a administrar o resultado. Já Rubro-Negro foi para o tudo ou
nada, mas não conseguiu marcar. (Especial para O Hoje)

FICHA técnica
Atlético-GO

0x2

Atlético-MG

Data: 4 de setembro de 2022. Horário: 18h. Local: estádio antônio accioly, em goiânia (go). Gols: Keno (49’/1t) e hulk (12’/2t) cam. Árbitro: Luiz Flavio de oliveira (Fifa/sP). Assistentes: alex
ang ribeiro (sP) e Fabrini Bevilaqua costa (Fifa/sP). VAR: daiane
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CIDADES

Semad alerta para a ocorrência de períodos de umidade relativa do ar abaixo de 20%. Como se não bastasse, expectativa é que a seca dure pelo menos até outubro

Goiânia está em estado de alerta
devido à baixa umidade do ar
O aumento da temperatura em Goiás acende o alerta de perigo para incêndios e desidratação

Sabrina Vilela e Daniell Alves
Informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas
do Estado de Goiás (Cimehgo) apontam temperaturas elevadas e umidade relativa do ar com índices abaixo de 20% em Goiás nos próximos
dias. De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), valores de
umidade abaixo de 20% oferecem
risco à saúde, o ideal é umidade acima dos 30%. A umidade do ar se refere à quantidade de vapor de água
presente na atmosfera – o que diz se
o ar está seco ou úmido.
Dados do Cimehgo em conjunto
com a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) alertam para a ocorrência de períodos de umidade relativa
do ar abaixo de 20% nos primeiros
dias de setembro.
“Nós temos uma
massa de ar quente
seco predominando sobre o estado
de Goiás como
todo o Brasil
central
e
com isso favorecendo
para que o
clima fique
aberto. En-

tão, temos consequentemente temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa”, esclarece o gerente
do Cimehgo, André Amorim.
Ele explica ainda que devido a
umidade baixa a população deve ficar alerta com relação a saúde por
evitar pegar sol na parte da tarde.
Mas, caso não seja possível se hidratar bastante. Nesse tempo as pessoas se desidratam muito facilmente,
principalmente crianças e idosos.
Apesar da umidade abaixo de 20,
Amorim afirma que ainda não é época
para ondas de calor mais intensas
ainda. “Esse ano estamos tendo umas
temperaturas mais amenas pela manhã”. Ainda não tem prognóstico de
chuva para o Estado de Goiás, contudo
o que pode acontecer é que por volta
dos dias 7 a 10 tenha área de estabilidade no sul e sudoeste goiano e quantidade de chuva muito baixa. Mas,
para o plantio, por exemplo,
terá que esperar mais um
pouco. A chuva vai voltar
com uma quantidade
maior no mês de outubro, conforme destaca
André Amorim.

Renata Dutra explica os
problemas mais comuns
estão relacionados à
desidratação da pele

Incêndios e desidratação

O aumento da temperatura em
Goiás acende o alerta de perigo para
incêndios e desidratação. Em algumas
cidades, a temperatura chegou a 37°C
nesta semana. Em cidades como Porangatu, Alto Horizonte, Bonópolis,
Campinaçu, a mínima foi de 18°C,
com máxima de 36°C e umidade entre
18% e 65%. Para a Região Sul, a mínima é de 14°C, com máxima de 33°C.
Na Região Leste do estado, a variação
foi de 12°C e máxima de 33°C. Para a
Região Sudoeste, a mínima foi de
16°C, com máxima de 33°C.
“Estamos com alerta para Estado
de umidade baixa variando entre
20% e 12% mais ao norte do Estado
e de 20% a 30% no restante. Atuação
de uma massa de ar seca no centronorte do Estado, com rápida passagem de instabilidade no sudoeste
do Estado. Isto irá elevar a umidade
um pouco mais”, pontua a chefe regional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves.
As cidades turísticas do Estado
também estão em alerta devido à
baixa umidade, a exemplo de Caldas
Novas, no sul do Estado, e Pirenópolis, a 130 quilômetros de Goiânia,
que contam respectivamente as mínimas de 16% e 18%, sendo que a
máxima dos dois municípios não
passa de 60%.

Ar seco

André Amorim explica de que maneira acontece o encontro de ar seco
e quente com úmido e frio. No Estado,
predominava anteriormente uma
massa seca e temperaturas elevadas.
“Essa outra que chega é úmida e fria.

Esse contato gera essas áreas de instabilidade, essa nebulosidade toda”,
afirma. Ele também faz alerta para a
população sobre o consumo consciente da água. Isto porque os reservatórios estão com a capacidade comprometida em função do período seco.

Falta de chuvas

A expectativa é que a seca dure
até outubro. A falta de chuvas no
Estado é atribuída ao fenômeno La
Niña, que é responsável pela irregularidade das chuvas, afirma André. Ele explica que o fenômeno interfere na produção de frente fria.
“Este ano, estamos com poucas frentes avançando no País e nós dependemos dessas frentes frias para que
chova. Com menos chuvas, a temperatura tende a aumentar e a umidade do ar a se reduzir”, informa.
Além disso, outros fatores interferem na falta de chuvas de forma
regular em Goiás. É um acúmulo de
acontecimentos dos últimos anos.
“Tivemos uma irregularidade nos
últimos cinco anos, com baixos índices pluviométricos.

Período da tarde

O Inmet informa que o perigo
maior das altas temperaturas e baixas
umidades é durante a tarde. Isto porque é no período vespertino que as
temperaturas estão mais altas e a
umidade relativa do ar cai cada vez
mais. “Para lidar com o clima quente
e seco, a recomendação é beber bastante água, evitar atividades físicas e
exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Além disso, usar hidratante
para a pele é essencial”, alerta.

Especialista alerta para cuidados no período seco
Otorrinolaringologista e professora
de medicina, Renata Dutra explica
que a umidade do ar baixa interfere
na saúde porque o sistema respiratório eles dependem de umidade para
funcionar adequadamente. A umidade
do ar ideal para a mucosa funcionar
adequadamente deve ser acima de
60%, abaixo de 20% já é péssimo.
“Os órgãos do sistema respiratório precisam de umidade para a
mucosa funcionar adequadamente.
Essa mucosa respiratória que a gente
tem em todo o sistema respiratório
é o movimento do cílios mucosos
que são estruturas de defesa que
servem para expulsar a partículas
e micro-organismos que possam estar nessa mucosa”, detalha.
Ela explica que outro órgão que
sofre nesse período é a pele. Devido

a umidade inadequada pode gerar
ressecamentos de pele em vários locais do corpo, pode causar até rachadura que podem levar a ferimentos. Esses machucados, conforme
destaca Dutra, se tornam porta de
entrada para bactérias e infecções.
Ela explica que os mais vulneráveis
são as crianças de até 4 anos de idade
e idosos acima de 70 anos porque os
organismos de pessoas dessas faixas
etárias estão em amadurecimento ou
não funcionam mais tão bem. Nesse
período é comum a sensação de falta
de ar devido a baixa umidade. Mas, a
especialista explica que não se trata
de falta de ar, mas falta de umidade.
“Existem sensores nas células,
sistema nervoso que detectam a presença do ar como um todo, seja ele
com umidade ou não no nariz. Isso

colabora para que os alvéolos pulmonares se abram para receber o
ar antes de chegar lá. O ar sem umidade vai causar uma sensação diferente na mucosa nasal”.
Os problemas mais comuns nesse
período são a desidratação da pele e
pode ser hidratada em casa. Contudo,
se houver rachaduras e sinais de infecções na pele, Dutra aconselha procurar um dermatologista. No sistema
respiratório os sintomas mais comuns
são crises de alergia como rinite alérgica, laringite alérgica, faringite alérgica e de asma. Ela também afirma
que quem tem dermatite alérgica
vai sofrer mais nesse tempo também.
Como o olho está na lista de partes
do corpo que sofrem nessa fase, pode
desenvolver conjuntivite. Em caso
de piora desses sintomas deve pro-

curar o médico imediatamente.
Renata Dutra dá dicas simples
de como deixar o ambiente mais
arejado. Algumas formas são usar
umidificadores e para quem não
tem condição de adquirir pode pendurar toalhas molhadas no ambiente. Outras alternativas são colocar
bacias, baldes de água embaixo da
cama, ou dentro do quarto.
“O ar seco vai puxar a umidade
da toalha, bacia, dentro dos locais
que não tem água. Deixar a porta do
banheiro aberta para que saia o vapor
de água para outros cômodos da casa.
Tomar muita água durante o dia, no
mínimo de dois a dois litros e meio
por dia ou líquido com bastante água.
Mas, essa quantidade vai variar de
acordo com o peso de cada pessoa”,
conclui. (Especial para O Hoje)
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Região Leste cobra entrega
de ponte que caiu há 110 dias
Fotos: Wagner Pereira

Enquanto isso os
motoristas que
transitam pela
região usam um
desvio que foi feito
pela Seinfra
Alexandre Paes
Toda a estrutura da ponte
sobre o Córrego Água Limpa,
na altura da Avenida Acary
Passos, no Residencial Vale
do Araguaia, em Goiânia, foi
rompida após as fortes chuvas
que caíram na capital em
abril deste ano. Como a ponte
cedeu, a Secretaria Municipal
de Infraestrutura (Seinfra)
decidiu que o mais seguro seria realizar uma obra de reconstrução no local.
Na época, a previsão de
conclusão era de 90 dias para
construção, ou seja, até o dia
19 de agosto. Mas isso não
aconteceu e já se passaram 4
meses. Enquanto isso, os motoristas que transitam pela
região usam um desvio que
foi feito pela Seinfra enquanto
a obra não é concluída. Mas
a situação da passagem é crítica, e os moradores reclamam que o local está cheio
de buracos.
"É insuportável ter que passar por aqui todos os dias.
Realmente esse desvio que a
prefeitura fez foi bom, porque
diminuiu muito o trajeto que
teríamos que fazer caso isso
aqui não existisse. Mas o certo
é entregar logo essa ponte,
porque o local é muito estreito”, afirmou a manicure Aline
Furtado, que mora e trabalha
pela região há mais de 12 anos.
Muitos motociclistas têm
reclamado, porque o desvio
não tem massa asfáltica e está
cheio de buracos, o que pode
provocar acidentes na hora de
fazer essa travessia. “O descaso
é muito grande para a gente
que paga imposto da forma
correta, mas não vê os benefícios retornando quando precisamos”, desabafou o motociclista e entregador Igor Leal.
Além da falta de infraestrutura correta, o alto número
de veículos que circulam pelo
local levanta poeira, que aca-

Moradores estão utilizando um desvio provisório há mais de 90 dias para conseguir transitar pelos dois bairros que a ponte faz ligação

De acordo com a
Seinfra, serão
necessários mais 50
dias para ﬁnalizar
as obras da região

ba indo diretamente para as
casas do setor. A Arminda
Antônia mora bem na divisa
do Vale do Araguaia com o
Jardim Novo Mundo, e todos
os dias têm que varrer o quintal e jogar um pouco d’água
para amenizar a poeira.
“Eu tenho 69 anos, e como
tenho fibromialgia e artrite é
meio difícil fazer isso diariamente. Mas se eu não fizer
ninguém faz, e viver no meio
da sujeira não é bom” relatou

Arminda. “Eu acho que quando
eles terminarem a ponte vai
melhorar, porque antes não
era toda essa bagunça que está
agora, e a casa da gente sujava
bem menos”, completou.
O líder comunitário da associação de moradores do Jardim Novo Mundo informou
que os maquinários tinham
sido retirados do local, e que
a prefeitura parece ter esquecido da região. “Essa ponte sobre o córrego Água Lim-

pa ainda não foi feita, eles fizeram um desvio, como uma
espécie de ponte provisória,
e deixaram o local. O que todos os moradores querem é
saber se teremos ou não uma
ponte digna aqui no setor”,
indagou Nilton Barriga.
Em nota, a Seinfra respondeu que a obra de reconstrução da ponte da Avenida Acary Passos, no Residencial Vale
do Araguaia, está em andamento, porém teve um atraso
com a chegada dos materiais
necessários.
“Já foi executada a laje de
fundo, foram colocadas as
aduelas e rejuntadas, e hoje
estamos executando as alas
do bueiro para finalizar com
o aterro e pavimentação do
mesmo. A previsão é de que
as obras sejam concluídas em
50 dias. A Seinfra reforça que
a população pode sempre encaminhar reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24h”, informou.
O jornal OHoje seguirá
acompanhando o andamento
das obras na ponte da região
leste, que de acordo com a previsão informada pela Seinfra,
deve ser entregue até a primeira quinzena do mês de outubro. (Especial para O Hoje)

EMBRIAGUEZ

Seis ficam feridos em acidente na Capital
Embriaguez ao volante
deixou seis pessoas feridas
após um acidente na Avenida
Laguna, no Parque Amazônia, em Goiânia. O caso aconteceu na noite de sábado (3).
De acordo com o Corpo de
Bombeiros, a vítima mais grave sofreu um traumatismo
cranioencefálico moderado
e foi levada para o Hospital
de Urgências de Goiânia
(Hugo) inconsciente.
Já as outras pessoas tiveram
fraturas variadas nos membros superiores e inferiores e
foram encaminhadas para o
Hugo e para o Hospital Ortopédico Promed. Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), um motorista de
aplicativo, de 29 anos, estava
com uma passageira na avenida Laguna, sentido Jardim
Atlântico. Um condutor parou
o Fiat Siena numa faixa de

pedestre e ele foi surpreendido
por um carro conduzido por
um homem de 24 anos, que
levava cinco passageiros.
Pessoas que estavam no
local relataram que o homem
estava em alta velocidade e
não conseguiu parar o VW
Gol a tempo de impedir a batida na traseira do veículo do
motorista de aplicativo. Depois do impacto, o Siena foi
arremessado para o canteiro
central da via. Além disso, o
motorista do Gol, também colidiu em dois outros carros
que estavam estacionados na
avenida, sem ocupantes.
O motorista que causou a
colisão não quis fazer teste do
bafômetro. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal
(IML) e após ser submetido a
exames, foi comprovado a embriaguez. O homem foi detido
e encaminhado à Central Geral
de Flagrantes. (Da Redação)

Após colisão, motorista responsável pelo acidente não quis fazer teste do bafômetro
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Cerol: GCM apreende mais de
2 milhões de metros de linha
GCM

Na Capital, foram
pegas pela guarda
550 pipas e 2000
latas; Já em
Aparecida de
Goiânia foram 644
pipas e 893
carretéis
Sabrina Vilela
Até o mês de agosto deste
ano, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia
apreendeu 550 pipas, 2000
latas e 2 milhões de metros
de material cortante. Não
houve registro de mortes na
capital de vítimas de cerol.
No mês de julho, a campanha
Pipa com Cerol apreendeu
mais de 300 quilômetros de
objetos com o cerol. Mas, a
ação é durante todo o ano.
O objetivo é coibir a produção, armazenamento e comercialização do cerol, linha
chilena, pó de ferro, viúva
negra e outros materiais que
podem oferecer algum risco
de corte e até mesmo a morte.
O Comandante Wellington
Paranhos destaca que, além
do trabalho nos bairros, a
GCM desenvolve palestras de
orientação nas escolas municipais quanto aos riscos desses materiais. Ele reforça que
estabelecimentos que comercializem linhas com material
cortante podem ter o alvará
de funcionamento suspenso.
“Quem for pego usando esses materiais é encaminhado
para a delegacia. Caso seja
maior de idade, deve responder Termo Circunstanciado
de Ocorrência (TCO), e menores são entregues aos responsáveis”, frisa o comandante.

Aparecida de Goiânia

A campanha Vida por um
fio do município de Aparecida
de Goiânia teve início no final
do mês de junho e acabou em

agosto. Nesse período a GCM
intensificou a fiscalização de
rotina também em pontos de
comércio a fim de proibir vendas desse tipo de material.
“Essa 11ª Campanha Vida
Por um Fio foi muito bem sucedida. Teve muita diminuição em relação ao mesmo período do ano passado. Em
2021 a apreensão de pipas
foi mais de 1500 e linhas cortantes foram 2500 e esse ano
foram só 654 pipas e 893 linhas cortantes”, afirma o Secretário de Segurança Pública
de Aparecida de Goiânia, Roberto Cândido.
Em julho, o piloto de paraplano Marcelo Nunes Rodrigues, de 52 anos, morreu
em Aparecida de Goiânia após
cair e ter parte do corpo queimado. Imagens feitas após o
acidente mostram linhas, que
estariam com cerol, enroladas
no equipamento. A gravação
foi feita pelo instrutor Itiel

Somente em julho, a
campanha ‘Pipa com
Cerol’ apreendeu
mais de 300
quilômetros de
objetos com o cerol

Lima. No vídeo, ele mostra
que a linha corta o equipamento que Marcelo estava
usando. “Essa linha com cerol
estava enrolada nas linhas
da asa e cortou todo o tirante
que segura as linhas do paraplano”, explicou.
Sobre este caso o secretário explica que ainda está em
investigação e que até o momento não existe confirmação
de que as linhas tenham ocasionado a morte do rapaz. A
campanha já acabou , mas
Cândido destaca que permanece atendendo aos chamados da população pela central
de operações da guarda civil
de Aparecida. Qualquer pessoa que suspeitar de alguém
que esteja portando material
de linha cortante pode fazer
a denúncia pelos números
153 ou 3545-5901.
A punição é o recolhimento
do material e conscientização
dessa pessoa, mas se ela já foi

orientada e por ventura vir a
causar danos a outros ou a
patrimônios ela é conduzida
a uma delegacia de polícia e é
feito um boletim de ocorrência.
A legislação que regulamenta
a brincadeira em Aparecida
proíbe o uso e venda de “linha
cortante, cerol ou vidro moído”
no comércio formal e informal.
O comerciante que vender esse
tipo de material terá o produto
apreendido e será encaminhado à autoridade policial. Além
disso, será aplicada multa no
valor de R$ 3 mil a cada infração cometida.
Os grupos mais vulneráveis
a sofrer esse tipo acidente são
motociclistas, ciclistas e pedestres. “Para quem anda de moto
principalmente no período de
temporada de soltar pipas usar
sempre capacete com viseiras
baixas, usar blusa que cubra
o pescoço e a antena no guidão
da moto”, orienta o secretário.
(Especial para O Hoje)

INCÊNDIO

Fogo que destruiu parte do João Leite é controlado
O incêndio que destruiu
120 hectares, às margens da
GO-080, foi contido na madrugada do domingo (4). As
chamas atingiram parte do
Parque Ecológico João Leite
(PeJol) e algumas chácaras
próximas ao local, segundo
os bombeiros.
O tenente-coronel Fernando Caramaschi explicou que
a área arruinada do parque
ainda seria avaliada. O monitoramento do local permaneceu durante todo o dia. “Ao
todo, o Parque Estadual João
Leite possui mais de 2800 hectares. Nossas equipes confinaram o incêndio e não permitiram que ele se espalhasse para
outras áreas do parque”, disse.
O fogo foi controlado pelo
Corpo de Bombeiros de Goiás,
em conjunto com a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável de Goiás. Com baldes de
água, moradores da região
também ajudaram no combate contra as chamas.
“O trabalho ficou ainda
mais difícil com o vento, que
espalhou o fogo. As altas temperaturas e a baixa umidade

Divulgação

relativa do ar também dificultaram o trabalho”, afirmou
o Corpo de Bombeiros.
A área destruída equivale
a 150 campos de futebol. Segundo o site da Secretaria de
Meio Ambiente, a Área de
Preservação Pouso Alto ocupa, aproximadamente, 2,36%
da área estadual.
Além disso, a região é de-

A parte destruída
equivale a 150
campos de futebol

finida como uma área prioritária para conservação, já que
possui rica biodiversidade,
mas, ao mesmo tempo, sofre
pressão devido à expansão
agropecuária no nordeste
goiano, conforme a pasta.

O Parque

O Parque tem como objetivo preservar a qualidade

das águas do reservatório de
captação de águas para abastecimento público de Goiânia
e Região Metropolitana, a flora e fauna, as belezas cênicas,
bem como controlar a ocupação do solo na região, podendo conciliar a proteção
da fauna, flora e das belezas
naturais com a utilização para
fins científicos, bem como
para o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental.
O local é cortado pela Rodovia BR-060/153, que é a
principal via de acesso terrestre à unidade de conservação. O Parque compartilha
a sede com o Parque Estadual
Altamiro de Moura Pacheco,
e estando distante cerca de
12 quilômetros de Goiânia e
10 quilômetros de Terezópolis
de Goiás, as duas cidades mais
próximas, sendo que todo o
percurso é efetuado em pista
dupla pavimentada, em bom
estado de conservação. O PEJoL está inserido nos municípios de Goianápolis, Nerópolis, Goiânia e Terezópolis
de Goiás. (Ana Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)
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Hamas executa ao menos
cinco palestinos em Gaza
Duas das vítimas
foram condenadas
por acusações de
espionagem para
Israel; as outras
três aconteceram
por assassinato
O grupo islâmico Hamas,
no poder em Gaza, executou
cinco palestinos, neste domingo (4), dois deles por acusações de espionagem para
Israel que remontam o período de 2015 e 2009, informou o Ministério do Interior.
As execuções que ocorreram na madrugada em horário local, por enforcamento
ou fuzilamento, foram as primeiras nos territórios palestinos desde 2017. Casos anteriores do tipo atraíram críticas de grupos de direitos
humanos.
A declaração do ministério
não forneceu os nomes completos de nenhuma das vítimas. Apenas foi dito que três
foram condenados por assassinato. Os dois espiões condenados, de 44 e 54 anos, deram a Israel informações que
levaram ao assassinato de palestinos, disse o jornal.
O gabinete do primeiroministro israelense, que su-

pervisiona os serviços de inteligência do país, não quis
comentar.
“A execução foi realizada
após a conclusão de todos os
procedimentos legais. As decisões foram definitivas, com
implementação obrigatória,
depois que todos os condenados tiveram plenos direitos de
defesa”, disse o comunicado.

Homens das
Brigadas Izz al-Din
al-Qassam, ala
militar do Hamas,
durante marcha
militar anti-Israel na
cidade de Gaza

Grupos palestinos e internacionais de direitos humanos
condenaram a pena de morte
e instaram o Hamas e a Autoridade Palestina, que exerce
um autogoverno limitado na
Cisjordânia ocupada por Israel, a acabar com a prática.
A lei palestina diz que o
presidente Mahmoud Abbas
tem a palavra final sobre se

as execuções podem ser realizadas. Mas ele não seu governo não contempla Gaza.
Desde que o Hamas islamista tomou o controle de
Gaza de Abbas em 2007, seus
tribunais condenaram dezenas de palestinos à morte e
executaram 27 até agora, segundo grupos de direitos humanos.

TRAGÉDIA

TENSÃO NOS EUA

Número de mortos após enchentes
no Paquistão passa de 1,2 mil

China promete
resposta à venda
de armas a Taiwan

Agências humanitárias
alertaram que o Paquistão
precisa de ajuda de longo prazo, já que o número de mortos
por suas inundações catastróficas continua aumentando.
O número acumulado de
mortes desde 14 de junho subiu para 1.282 no sábado, informou a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do país, e quase um
terço das vítimas são crianças.
Só no sábado houve mais 57
mortes, 25 delas crianças.
As agências de ajuda alertam que os problemas do país
estão longe de terminar – e
que, à medida que o desastre
continua a se desenrolar, as
crianças estarão entre as mais
vulneráveis.
A inundação – resultado
de uma combinação de chuvas recorde de monções e
derretimento de geleiras nas
montanhas do norte do Paquistão – foi descrita como a
pior que o país já viu.
A certa altura, mais de um
terço do país estava debaixo
d’água, de acordo com imagens de satélite da Agência
Espacial Europeia, e organizações governamentais e de
ajuda dizem que 33 milhões
de pessoas foram afetadas.
Entre eles, mais de três
milhões de crianças precisam
de assistência humanitária
urgente devido ao risco de

Enchente em Nowshera, no Paquistão, acumula vítimas fatais
doenças transmitidas pela
água, afogamento e desnutrição, segundo o UNICEF.
As inundações também danificaram ou destruíram 17.566
escolas em todo o país, diz o
UNICEF, comprometendo ainda mais a educação das crianças após dois anos de fechamentos relacionados ao Covid.
As agências de ajuda dizem
que mesmo que as inundações
diminuam, o país enfrenta
um longo caminho para a recuperação. “Os sobreviventes
devem começar do zero”, disse Aurelie Godet, porta-voz
da Medecins du Monde, uma
organização de ajuda humanitária que trabalha no Paquistão desde 1966. As duas
províncias mais afetadas são
Baluchistão e Sindh, no sul
do Paquistão, onde a infraestrutura e os sistemas de água
foram danificados.

Pedindo ajuda da comunidade internacional, o primeiro-ministro do Paquistão,
Shehbaz Sharif, estimou na
semana passada que a calamidade causou mais de US$
10 bilhões (cerca de R$ 51,7
bilhões) em danos à infraestrutura, casas e fazendas.
Um Centro Nacional de
Coordenação e Resposta a Inundações foi criado e a OMS liberou US$ 10 milhões para tratar
os feridos, entregar suprimentos às unidades de saúde e impedir a propagação de doenças
infecciosas. A China e o Reino
Unido também prometeram
milhões em ajuda ao país.
Mais de 1 milhão de casas
foram danificadas ou destruídas, enquanto pelo menos
5.000 quilômetros de estradas
foram danificados, de acordo
com a autoridade de gestão
de desastres.

Argentina. O surto já provocou três mortes – a última vítima foi uma mulher de 70
anos que havia sido internada
para uma cirurgia.
Os casos estão ligados à

clínica privada Luz Médica,
na cidade de San Miguel de
Tucumán, no noroeste do país,
segundo a Organização PanAmericana da Saúde (Opas),
escritório regional da OMS.

EXPRESSA
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) está monitorando dez casos de uma pneumonia bilateral de origem
desconhecida em um hospital
da província de Tucumán, na

A China alertou os Estados Unidos que adotará
medidas em resposta à
aprovação de vendas de
armas para Taiwan pelo
governo americano que
totalizam mais de US$ 1,1
bilhão (R$ 5,69 bilhões).
O porta-voz da embaixada chinesa, Liu Pengyu,
disse neste sábado (3) que
o país se opõe “firmemente” ao repasse, que “prejudica gravemente as relações China-EUA e a paz
e a estabilidade no Estreito de Taiwan”, e pediu
a Washington que o “revogue imediatamente”.
Os comentários de Liu
acontecem depois que o
governo Biden notificou
formalmente o Congresso,
na sexta-feira (2), sobre
as vendas, que incluem
até 60 mísseis anti-navio
e até 100 mísseis ar-ar.
O Departamento de Es-

tado afirmou que a operação está de acordo com
uma política de longa
data dos EUA de fornecer
armas defensivas para a
ilha e descreveu o “fornecimento rápido” como
sendo “essencial para a
segurança de Taiwan”.
A China, no entanto,
acusou os Estados Unidos
de interferir no que vê
como seus assuntos internos. O Partido Comunista
reivindica a ilha, uma democracia autônoma, como
parte de seu território –
apesar de nunca tê-lo governado – e há muito promete “reunificá-lo” com o
continente chinês. Se necessário, pela força.
“Os EUA interferem
nos assuntos internos da
China e prejudicam sua
soberania e interesses de
segurança vendendo as
armas”, destacou Liu.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3087/0222- 1° Leilão e nº 3088/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.
O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de
Venda, estará à disposição dos interessados de 23/09/2022 até 02/10/2022, no primeiro leilão, e
de 07/10/2022 até 17/10/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA
nos estados AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP
e no escritório do leiloeiro, Sr. MARCO TULIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS, no endereço
Rua Francisco Marques da Fonseca, 621, Imaculada, Bayeux/PB, CEP 58.307-002, telefones
(81) 99267-6122 e (83) 98787-8175. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às
12:00hs e das 14:00 às 17:00hs (Site: www.lancecertoleiloes.com.br). O Edital estará disponível
também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).O 1° Leilão realizar-se-á no dia 03/10/2022,
às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia
18/10/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:
www.lancecertoleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS
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Fotos: Guilherme de Andrade

Seu JOrge
performa
clássicos
em Goiânia
A apresentação aconteceu no encerramento
do Amarê Fashion neste último sábado (3)
Guilherme de Andrade
Um dos maiores nomes da música
popular brasileira, Seu Jorge, se apresentou neste sábado (3) em Goiânia,
no Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O show do intérprete de voz inconfundível foi o
encerramento da semana de moda
goiana, o Amarê Fashion, evento que
nasceu neste ano em Goiânia. A apresentação, de casa cheia, reuniu alguns
dos maiores sucessos de Seu Jorge,
como ‘Nego Drama’, ‘Burguesinha’ e
‘Amiga da minha mulher’.
Seu Jorge e sua banda subiram
ao palco antes mesmo do horário
planejado e deram início a uma noite
de brasilidades que fez a casa inteira
dançar e aplaudir de pé. O cantor,
compositor e multi-instrumentista
trouxe ritmos como o Samba, o R&B,
MPB e Soul, e provou que sua qualidade musical só se aprimorou ao
longo dos seus 23 anos de carreira.
Entre o violão, a guitarra e o clarinete, Seu Jorge mostrou sua versatilidade enquanto um dos artistas mais
consagrados da música brasileira,
tanto dentro quanto fora do país.
Entre uma alegria dançante e uma
melancolia dura, o artista de 52 anos
prendeu a atenção da multidão que
se juntou ali, com direito a poesia a
capela e pausa para um cigarrinho.
Os ingressos para a apresentação foram trocados por alimentos não perecíveis, e se esgotaram em menos
de 48 horas. A retirada dos ingressos
aconteceu nas unidades do SESC em
Goiânia e, no total, foram arrecadadas
quase sete toneladas de alimentos.
Durante o show, Seu Jorge honrou
os clássicos sucessos dançantes de

sua carreira, que alcançaram uma
maior repercussão com o público,
mas também se manteve fiel a hits
que trabalham fortemente a questão
social. Agradando a gregos ele cantava “Falei, ela não quis ouvir, pedi,
ela não respeitou. Eu juro a carne é
fraca mas nunca rolou”, e mostrando
um outro lado aos troianos ele dizia
no palco “Recebe o mérito a farda
que pratica o mal. Me ver pobre,
preso ou morto já é cultural”.

O evento

A apresentação de Seu Jorge foi o
encerramento da Amarê Fashion,
evento de moda que nasceu este ano
na capital goiana. O evento é uma
realização do Sebrae Goiás, junto da
Federação do Comércio do Estado
de Goiás (Fecomércio) e do governo
estadual, e tem por objetivo promover os pequenos e médios negócios
do Estado e lançar Goiás como pólo
criador de moda no país. Entre palestras, workshops, desfiles e exibições, o evento reuniu centenas de
micro-empreendedores e milhares
de visitantes.
O Amarê atraiu a Associação dos
Empresários da Região da 44, a Associação de Produtores de Algodão,
o Serviço Nacional da Indústria, o
shopping Mega Moda e o Sistema
das Organizações das Cooperativas
Brasileiras como parceiros dessa
nova empreitada. Os 40 expositores,
as 15 caravanas, e as centenas de
empresários ali reunidos discutiram,
em mais de 500 reuniões, as tendências para a moda brasileira e as técnicas necessárias para a manutenção
e desenvolvimento desse mercado.
(Especial para O Hoje)

O repertório contou com os maiores
hits de sua carreira, covers de
grandes artistas nacionais e,
também, sucessos internacionais
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Direita, esquerda e outras
ideologias políticas
A cientista política Juliana Fratini reuniu pesquisadores de
diversos espectros para apresentar um panorama
completo do atual pensamento político

Além dos trabalhos frequentes com a música sertaneja,
Rodrigo já trouxe para Goiânia grandes nomes do piseiro como João Gomes e
Tarcísio do Acordeão, para
o festival ‘Viiiiixe’.

Em um ano de eleições, muito se fala
sobre esquerda, direita, neoliberalismo, comunismo, fascismo e outros termos
políticos. Porém, o que
realmente essas palavras e conceitos significam? Quais são os discursos e intenções embutidos em cada uma destas
vertentes de pensamento?
Para oferecer respostas
e facilitar a compreensão
sobre o significado e as implicações destes termos no
dia a dia, a cientista política
Juliana Fratini organizou a
obra ‘Ideologia: uma para
viver’, lançamento da Matrix
Editora. O livro reúne textos
de pesquisadores renomados que apresentam as principais linhas de pensamento
da política contemporânea
de forma didática.
Entre os assuntos abordados estão a visão histórica e
atual da democracia e a análise dos partidos e da política
brasileira. O uso da desinformação como instrumento do
autoritarismo, populismo, social-democracia, a nova direita, a relevância do marxismo estão entre as análises
produzidas por pesquisadores
e cientistas políticos das mais
importantes instituições acadêmicas do País.

Nos últimos episódios

Os autores

Todos os episódios estão disponíveis na íntegra pelo YouTube

Produtor
rodrigo
Borges no
‘Papo Xadrez’
O responsável pelos maiores eventos
de música eletrônica, sertaneja e de
piseiro do Estado, compartilha sua
trajetória no próximo episódio
Guilherme de Andrade
O 29º episódio do ‘Papo
Xadrez’ ocorre nesta segunda-feira (5) com o produtor
musical Rodrigo Borges. O
empresário goiano que está
na produção dos maiores
festivais de música eletrônica do País, se envolveu
também com os maiores
nomes da música sertaneja,
e traz até mesmo nomes internacionais para o Brasil.
A transmissão ao vivo desse
bate-papo acontece às 19h
pelo canal do YouTube
‘Papo Xadrez’.
Com mais de 20 anos de
atuação no show business,
Rodrigo acumula grandes
trabalhos em seu histórico.
O produtor é um dos fundadores da ‘Playground’,
um dos maiores festivais
de música eletrônica do
País, além de produzir a
‘Abstract Festival’ e a ‘Só
Track Boa’. Ao todo são mais
de 100 edições, em mais de
20 cidades do Brasil, atraindo dezenas de milhares de
pessoas para os eventos com
mais de quatro palcos.
Apesar do sucesso com
a música eletrônica, Rodrigo
garante não apenas a qualidade de seu trabalho, mas
também a variedade. O produtor trabalha com alguns
dos maiores nomes da música sertaneja, como Henrique e Juliano, Bruno e
Marrone, Israel e Rodolffo,
além de Maiara e Maraísa.

O ‘Papo Xadrez’ alcança
sua 29ª edição no encontro
com o produtor Rodrigo
Borges, mas até aqui muitas
histórias já passaram pelos
estúdios do jornal ‘O Hoje’.
Do bate-papo sobre beleza,
com a cabeleireira e empresária Bárbara Prado,
passando pelo episódio com
o advogado Djalma Rezende, até a conversa com os
compositores Matheus di
Pádua e Edu Moura: o podcast se consagra em sua versatilidade e na qualidade
de cada encontro.
No último encontro, os
apresentadores Felipe Cardoso e Ananda Leonel estiveram de frente com a
psicóloga especialista em
desenvolvimento infantojuvenil, Natalia Mendes.
Durante o bate-papo, se
falou sobre os principais
desafios e preocupações
desde a primeira infância
até a fase de desprendimento dos pais, na adolescência. Por fim, ela dá
conselho que resume sua
prática: “Converse com os
seus filhos sobre o que
você sente também”. (Especial para O Hoje)

André Pereira César –
Cientista social formado pela
Unicamp, com especialização em controle orçamentário pela Escola de Administração da Fazenda do Distrito Federal. Carlos Freitas
– Jornalista, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais
e atua como jornalista na
Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Christian Edward
Cyril Lynch – Professor do
Instituto de Estudos Sociais
e Políticos da Universidade

d o
Rio de Janeiro
(IESP-UERJ), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio) e da Universidade Veiga de Almeida
(UVA). Pesquisador do CNPq
e da Faperj.
Claudio Gonçalves Couto
– Cientista político, mestre
e doutor pela USP, professor
adjunto do Departamento
de Gestão Pública FVG-Easp;
pesquisador CNPQ, integrante do seu comitê de área.
Clayson Felizola – Jornalista
e professor pós-graduado
em Filosofia pela PUC-MG,
com especialização em Filosofia Contemporânea. Fabrício Amorim – Jornalista,
mestre e doutorando em
Ciências Sociais pela PUCSP. Especialista em Ciência
Política pela FESP-SP.
Fernando Miramontes
Forattini – Graduado em Filosofia pela USP, mestre e
doutorando em História
pela PUC-SP e estudante-visitante pela Universidade
de Chicago, bem como fellow na Corruption in the
Global South Network. Possui especialização em corrupção pela Transparency
International School on Integrity (Vilnius, Lituânia) e
pela Universidade da Pensilvânia.
Francisco Fonseca – Cientista político e professor da

PUC-SP e da FGV/Easp. Helcimara Telles – Cientista política, doutora em Ciência
Política pela USP, professora
da Universidade Federal de
Minas Gerais e presidente
da Associação Brasileira de
Pesquisadores Eleitorais
(Abrapel). José Paulo Martins Júnior – Bacharel,
mestre e doutor em
Ciência Política pela
USP. Juliana Fratini
(organizadora) – Cientista política, mestre
e doutoranda pela
PUC-SP. Marco Aurélio Nogueira – Cientista político,
professor titular da Unesp
(aposentado) e articulista
do jornal O Estado de S.
Paulo.
Miguel Chaia – Doutor
em Sociologia pela USP, professor do Departamento de
Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da PUC-SP.
Rafael de Paula Aguiar Araújo – Pós-doutor em Comunicação pela Universidade
de Lisboa e bacharel em
Ciências Sociais pela PUCSP e em Filosofia pela USP.
Rodrigo Augusto Prando –
Professor e pesquisador do
Centro de Ciências Sociais
e Aplicadas da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Graduado – bacharel e licenciado – em Ciências Sociais, mestre e doutor em
Sociologia pela Unesp, FCL,
Araraquara.
Wagner Iglecias – Doutor
em Sociologia e professor
da Escola de Artes, Ciências
e Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em
Integração da América Latina da USP. Vera Chaia –
Doutora em Ciência Política
pela USP e livre-docente pela
PUC-SP. Professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da PUC-SP. (Especial
para O Hoje)

O título da obra
faz referência à
música
‘Ideologia’, de
Cazuza, que
admitia em sua
letra que
precisava de um
sentido para
sua vida

RESUMO de noVeLas
t
Chamas da Vida
Xavier diz para Lincon que
ele se comportou bem. Lincon
diz que Fausto irá pressionar
cada dia mais. Lipe pergunta
o que eles cochicham. Xavier
disfarça e sai. Lipe diz para
Lincon que ele está de segredo
com Xavier e pode se dar mal.
Vilma diz para guga e dionísio
que Pedro chegou bêbado na
audiência e o juiz deu a guarda
para mercedes. guga diz que
Pedro nunca tomaria um porre
no dia da audiência.

Mar do sertão
candoca confessa a Lorena
que aprendeu a gostar de tertulinho. deodora se recusa a
aceitar um possível noivado
entre tertulinho e candoca.
tertulinho desliga os aparelhos
que mantêm Zé Paulino vivo.
coronel tertúlio descobre que
o filho negociou com Vespertino e confronta tertulinho na
frente de candoca. candoca
defende tertulinho do coronel,
que expulsa o filho de casa.
Zé Paulino encontra daomé.

Cara e Coragem
anita lembra de quando
clarice a levou para fazer uma
tatuagem igual à dela. regina
avisa a Leonardo que já tem
arquitetado um esquema para
desviar dinheiro da sg. marcela e Paulo interceptam o
carro de moa e armandinho,
que estão gravando um comercial. Bob usa Jéssica para
provocar ciúmes em andréa.
Ítalo leva Leonardo para correr
próximo ao local onde o corpo
de clarice foi encontrado.

Poliana Moça
raquel atrasa mais de uma
hora para jantar com andré e
o surpreende quando chega;
no quarto do rapaz, o casal
quase se beija, mas é interrompido por dona Branca.
Poliana admite que pensou
em matar aula com éric. Luísa
exige de marcelo que entrem
em consenso sobre a adoção.
éric retorna à escola e pede
desculpas a Poliana. Joana
fala a sérgio que os filhos
adoraram a visita dele.

Pantanal
José Lucas diz a irma que
precisa do apoio de José Leôncio para ser político. o Velho
do rio visita a fazenda de José
Leôncio. José Leôncio aceita
que José Lucas embarque na
carreira política. guta diz a marcelo que tenório está cada vez
mais desconfiado. alcides sente
orgulho de Zaquieu. tenório
pensa em tirar a vida de alcides.
o Velho do rio diz a Juma que
ela está grávida de uma menina
e que vai pari-la na água.
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sica e a imagem ocupam na
obra de arnaldo antunes.
Quando: segunda-feira (5).
onde: curta!. horário: 20h30.

Cantor e compositor
o canal curta! estreia nesta segunda-feira (5), no programa ‘segunda da música
(mPB, Jazz, soul, r&B)’, o documentário ‘com a Palavra,
arnaldo antunes’. de sua origem como poeta ao sucesso
como cantor e compositor,
o artista revisita os momentos
mais marcantes de sua carreira. o audiovisual é um registro autobiográfico sobre
o papel que a palavra, a mú-

Bicentenário da independência
na semana em que se celebra o bicentenário da independência do Brasil, o programa ‘sem censura’ recebe
o professor de história césar
ornellas. ele conversa com a
apresentadora marina machado nesta segunda-feira (5)
sobre como a presença da
corte Portuguesa no rio de
Janeiro contribuiu para a
emancipação política do im-

HORÓSCOPO
t

O documentário
‘Com a Palavra,
Arnaldo
Antunes’ conta
a origem como
poeta ao
sucesso como
cantor e
compositor do
artista

pério Brasileiro e as circunstâncias do acontecimento. o
programa entra no ar às
21h30, com transmissão para
todo o País em tV aberta por
intermédio das emissoras afiliadas e por outras plataformas, como Facebook, twitter
e Youtube, por onde o público
pode participar usando a hashtag ‘#semcensura’. Quando:
segunda-feira (5). onde: tV
Brasil. horário: 21h30.
educação musical
Qual é o papel da música
na educação? ela pode ser
um recurso para a formação
humana, especialmente entre

as crianças? com o tema de
‘educação musical na Primeira
infância’, a importância da
música para desenvolvimento
infantil é discutida nesta segunda-feira (5), em palestra
na escola de música e artes
cênicas da universidade Federal de goiás (câmpus samambaia) das 10h30 ao
meio-dia. na terça, o tema é
debatido no instituto Federal
de goiás, das 16h30 às 18h.
Quando: segunda-feira (5) e
terça-feira (6). onde: av. esperança, s/n, setor itataia goiânia e rua 75, nº 46, setor
central – goiânia. horário:
10h30 e 16h30.

Concerto comemorativo
de Independência do Brasil
Gabriel Ribeiro

O início do evento, às 20h, será marcado pela execução do Hino
Nacional e Hino da Independência
será da maestra Mariana
Menezes. O público goiano
vai poder apreciar ‘Bachianas nº 9’, rica em belas melodias e momentos de puro

êxtase, de Villa Lobos. Outro
protagonista da noite é Camargo Guarnieri, com o
‘Concerto para Orquestra de
Cordas e Percussão’. Nessa

obra, a percussão da OFG,
em especial tímpanos e caixa, é destaque e apresenta
uma complexidade contagiante de ritmos.
Para finalizar, a Filarmônica apresentará a ‘Suíte Folclórica nº 1 Villa Boa de
Goiaz’, do compositor Cyro
Delvizio. A obra tem envolventes ritmos folclóricos do
cerrado brasileiro inspirados
na escrita de Cora Coralina.
Serviço
Orquestra Filarmônica de
Goiás realiza concerto
comemorativo de
Independência do Brasil
Quando: Quarta-feira (7)
Onde: Centro Cultural
Oscar Niemeyer
Horário: 20h
Entrada franca

CELEBRIDADES
Rock in Rio: alok rebate
fã que acusou laser do DJ
de ter queimado câmera
do celular
o fã, chamado rodrigo,
publicou, no twitter, uma foto
dos lasers verdes da apresentação de alok e escreveu: "Última foto antes do laser do
alok queimar a câmera do
meu iPhone. Que ódio", escreveu. após a publicação viralizar, alok, que recentemente fez uma turnê na europa,
deixou um comentário na publicação do rapaz. "oxe, você
tava na tirolesa?", perguntou,
dando a entender que os lasers estavam apontados somente para cima, sendo assim, impossível de atingir a
câmera do celular. (nathalia
duarte, Purepeople)
Gabriel Medina comenta
affair com Jade Picon após
flagra de beijos em festa
gabriel medina revelou se
está ou não vivendo um romance com Jade Picon. sobre
o vídeo no qual aparece ficando com a nova atriz da
tV globo, medina brincou:
"tem que tomar cuidado
quando estiver beijando, tem
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Cerimônia de posse
nesta segunda-feira (5), às
14h30, ocorre a cerimônia de
posse da escritora conceição
evaristo como nova titular da
cátedra olavo setubal de arte,
cultura e ciência, iniciativa
realizada em parceria pelo
itaú cultural e o instituto de
estudos avançados da universidade de são Paulo
(iea/usP). a autora do premiado livro ‘olhos d'Água’
apresenta no encontro o programa de sua titularidade, baseado no seu conceito de ‘escrevivência’. a cerimônia, realizada presencialmente apenas
para inscritos, é transmitida
ao vivo pelo site iea.usp.br/aovivo. Quando: segunda-feira
(5). onde: iea.usp.br/aovivo.
horário: 14h30.

Em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil, a Orquestra
Filarmônica de Goiás (OFG),
jurisdicionada à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), realiza, na próxima quarta-feira
(7), um concerto no Palácio
da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.
O início do evento, às
20h, será marcado pela execução do Hino Nacional e
Hino da Independência - este
último, composto por Dom
Pedro I. Na sequência, ‘Miudinho’, de Francisco Mignone, uma obra curta e impactante que protagoniza as
cordas da orquestra, mostrando a beleza e a simplicidade do ritmo brasileiro.
A regência do espetáculo

n

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
aposte em si mesmo no dia
de hoje. Você pode ter uma ideia
nova ou uma visão voltada à correção de rumos ou erros. saiba
voltar atrás caso seja necessário.
a energia é de renovação e de
aperfeiçoamento. momento de
foco e disciplina, sem perder o
espírito de aprendiz. tome cuidado com autoritarismos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer a resolução
de um problema com bons resultados para você, portanto pode
ser um dia de alívio sobre algum
assunto. acontecem comemorações com pessoas queridas. a família pode te ajudar, então saiba
receber essa ajuda. as relações e
as parcerias estão ativadas, então
você pode se sentir acolhido.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia traz boas notícias. Você
pode ter boas ideias e compartilhar com entusiasmo com as pessoas à sua volta. convites para
passeios, eventos e até de trabalho
podem surgir. Bom dia para estudos e resolução de problemas
com bastante empenho. o dia
pode ser agitado, mas é produtivo.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer excessos ou
caos. cuide bem da sua saúde.
Você pode se sentir indisposto
hoje, então vale a pena descansar.
cuidado com falta de foco. o dia
pode estar desorganizado, exigindo de você mais consciência e
praticidade. Bom dia para manter
sua rotina de tarefas em dia.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pode trazer algumas indecisões, mas quanto mais conseguir resolver e sair das gangorras mentais, mais se sentirá
aliviado. Você pode fazer algum
deslocamento grande ou ter vontade de viajar e programar isso
ou uma aventura inusitada. Você
pode receber mensagens inesperadas de pessoas do passado.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia tem avanços e vitórias.
Você pode tirar um dia de folga
ou realizar alguma tarefa nova
que traga satisfação. Vale a pena
focar em estudos ou pensar em
passear, em dedicar um tempo
para si mesmo. novidades também podem chegar. uma postura
de autoconfiança é indicada.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia potencializa seu lado de
dialogar e chegar a algum lugar.
Você pode viver este dia com leveza, ainda que algumas dúvidas
ou questões do passado persistam. além disso, você pode resolver problemas familiares ou
domésticos. Planos de viagem podem surgir de última hora.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia tem sobrecarga e muito
trabalho. cuidado com excessos.
saber deixar fluir ou descentralizar
as responsabilidades é indicado.
a teimosia ainda pode acontecer,
gerando discussões e brigas. saiba
colocar limites nas pessoas e viva
um momento de paz.

sempre alguém filmando". À
publicação, ele ainda afirmou
que não fica chateado com o
assédio dos fãs: medina admite que não se deixa estressar. "eu parei de me preocupar com coisas que não tenho
controle. gosto de viver do
jeito que eu sou, tenho 28
anos, sou solteiro, tenho minha profissão, estou focado
no meu trabalho". (Laís Fernandes, Purepeople)
Jade Picon se defende após
boatos de que Larissa Manoela teria se recusado a
tirar fotos com ela
segundo informações do
jornal "extra", a atriz teria se
recusado a tirar uma foto
com Jade Picon. neste domingo, Jade usou o twitter
para falar sobre a questão.
na publicação, a influenciadora afastou qualquer polêmica. "todo dia tentam criar
uma rivalidade feminina diferente... não tem necessidade disso, independente se
aconteceu ou não, ninguém
é obrigado a tirar foto com
ninguém e tÁ tudo Bem!!!",
observou Jade. (nathalia
duarte, Purepeople)

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
sua energia de movimento é
grande em prol do que você deseja. mantenha sua ambição aliada à sua força de vontade. cuidado para não perder o foco, senão
pode ser um dia caótico. a vida
pode te trazer problemas para
enfrentar com coragem, principalmente se forem domésticos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pede que você confie
mais na sua intuição. o dia também pode trazer finalizações e a
necessidade de ser mais prático
e de ouvir conselhos alheios. a
postura de generosidade e gentileza pode salvar o seu dia.

Andressa Suita sobe em palco em
show de aniversário de Gusttavo
Lima e ganha declaração
comemorou seu aniversário de 33 anos em
uma apresentação em
Goiânia, Goiás. No palco,
o sertanejo recebeu a mulher, Andressa Suita, e não
poupou palavras para elogiá-la. A troca de declarações entre os dois derreteu
os fãs. Para o show, o casal
combinou looks no mes-

mo tom de vermelho. No
show, Andressa Suita também exibiu seu novo visual: de volta ao cabelo
loiro. A mudança gerou
uma confissão de Gusttavo
Lima. "Eu gosto de você
loira, do jeito que te conheci, do jeito que me
apaixonei", disse. (Nathalia Duarte, Purepeople)

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia traz um movimento de
socialização, mas é preciso abandonar o controle e deixar que as
coisas fluam. Quanto menos preocupado estiver, melhor será. Parcerias e romances estão potencializadas. não persista em atitudes que já sabe que são erradas
ou que não te fazem bem.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia pode ter atrasos e alguns
desafios. tome cuidado com situações imaginárias, porque você
pode acabar criando monstros
mentais que não existem na realidade. coloque os pés no chão.
saiba ser flexível e se aliar às pessoas certas, que poderão te auxiliar em suas questões pessoais.
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Essência
CINEMA
t

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
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.

Filme 'Era Uma Vez um Gênio' traz uma fábula sobre como narrar uma boa história
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. dire-

ção: 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
Águas: 14h. cineflix aparecida: 14h25.
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.
Elvis (elvis, 2022, eua). duração:
2h39min. direção: Baz Luhrmann. elenco: austin Butler,
tom hanks, olivia deJonge. gênero: Biografia, musical. cinemark Flamboyant: 20h45. Ki-

noplex 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
Pesquisa mostrou
ainda que apenas
21,9% dos
brasileiros se
sentem
preparados para
lidar com uma
grande despesa
inesperada

Finanças geram estresse em mais
da metade das famílias brasileiras
Para a educadora
financeira Louize
Oliveira, manter a
calma e revisar os
gastos é importante para fugir da
tensão
Luan Monteiro
As finanças causam estresse
e refletem na vida familiar de
58,4% dos brasileiros, segundo
o Índice de Saúde Financeira
do Brasileiro. O indicador faz
parte de uma iniciativa da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) em parceria com
o Banco Central para fornecer
à população ferramentas de
educação financeira.
O índice foi construído
para avaliar a capacidade de
cada pessoa em cumprir as
obrigações financeiras; tomar
boas decisões do ponto de
vista das finanças pessoais;
ter disciplina e autocontrole;
sentir segurança em relação
ao futuro; ter a liberdade de
fazer escolhas que permitam
aproveitar a vida.
O questionário do indicador foi aplicado por meio de
5 mil entrevistas em uma
amostra representativa das
regiões do país, faixas de renda, idade e sexo. O questionário também fica disponível
na página dedicada ao tema
onde os usuários podem avaliar de forma individual a
própria saúde financeira.
A pesquisa nacional mostrou ainda que apenas 21,9%
dos brasileiros se sentem preparados para lidar com uma
grande despesa inesperada.

Pontuação

Em uma pontuação que
vai de zero a 100, a média
nacional ficou em 57 pontos,
o que significa uma situação
de razoável equilíbrio, mas
com pouco espaço para erros
e imprevistos. Quase a metade
da população (48,3%), no entanto, está abaixo desse patamar, em faixas consideradas
de baixa saúde financeira.

Desigualdades

A Região Sudeste teve o
maior percentual (14,1%) de
pessoas na faixa mais baixa
de saúde financeira – de zero
a 36 pontos. Em seguida vem
a Região Nordeste, com 11%

da população nessa situação.
A Região Sul tem 13,1% das
pessoas no patamar de melhor
saúde financeira, marcando
acima de 83 pontos. Na média
nacional esse índice é de 8,1%.
Os homens têm uma situação financeira melhor do
que as mulheres. Entre os entrevistados do sexo masculino, 10,1% estão na faixa com
situação financeira ótima e
8,3% na pontuação mais preocupante. Entre as entrevistadas, 15,1% estão na pior faixa
e 5,9% na situação ótima.
Sobre o futuro, apenas
35% da população têm segurança sobre as finanças. Mais
da metade (53,5%) disseram
que os compromissos reduziram o padrão de vida.

Como fazer um
planejamento financeiro

Segundo a educadora financeira do Sicoob, Louize
Olveira, é importante manter
a calma e não fazer metas
mirabolantes. "Não vai adiantar dobrar o valor que você
queria guardar por mês ou
cortar gastos mensais sem
planejamento. Se você fizer
isso, é provável que você fique
ainda mais frustrado", diz.
O ideal é refazer as contas,
sempre com metas factíveis e
alcançáveis, mesmo que comece com poucos passos. "É possível, por exemplo, definir um
valor mensal para ser guardado
e, a cada período, aumentar

um pouco este número".
Para a educadora, este é o
momento crucial para se retomar o controle da vida financeira. "No início do segundo
semestre, é comum que as pessoas revisem as suas metas de
ano novo. É nesse momento
que muita gente percebe que
não seguiu o planejamento financeiro e algumas metas ficaram comprometidas. Mas,
calma! Não é a hora de jogar
tudo para o alto. Ainda dá tempo de virar esse jogo", explica.
Além da calma, para Louize
não tem jeito: é importante
ter papel, caneta e calculadora
(ou um notebook) em mãos e

calcular. Começando pelo que
se quer fazer, seja quitar uma
dívida, construir a sua reserva
de emergência ou fazer um
investimento. Faça as contas,
veja quanto é necessário para
chegar ao objetivo, registre
sua renda e seus gastos mensais, veja quanto seria necessário guardar por mês para
conseguir alcançar a sua meta.
Além disso, não se deve
esquecer dos compromissos
já feitos “Não se deve esquecer que em breve vão bater
à sua porta o IPVA, IPTU, renovação de seguros, renovação de matrícula e lista de
material escolar. Portanto, se

for possível, já comece a guardar uma "grana" para quitar
de vez os fantasmas do começo do ano”, explica.
Por fim, Louize diz que é
importante olhar para o extrato do mês anterior vendo o
quanto gastou com itens desnecessários ou "bobagens", seja
uma refeição que você poderia
fazer por si próprio, um celular
que não seria necessário ser
trocado ou até a lâmpada acesa
durante o dia todo que pesou
na conta de luz. "Dessa forma
fica mais fácil cortar gastos e
começar a poupar. Ainda dá
tempo de iniciar este ano", finaliza. (Especial para O Hoje)

