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Enfermeiros criticam

Planos negam
atendimento a
pacientes com
queimaduras

Profissionais da enfermagem protestaram em
Goiânia na segunda-feira contra a suspensão
da lei que cria o piso da categoria. Cidades 11

Informações da ANS mostram que mais de 49 milhões de brasileiros possuem plano de saúde. Muitos escolhem pagar para conseguir atendimento mais rápido. Mas o que era para facilitar gera
dor de cabeça quando surgem situações mais urgentes. Cidades 10

Mulheres
investem
mais 40%
em imóveis
Até julho, o investimento das mulheres
no mercado imobiliário teve um aumento
de 40% em relação a
2020. Isso significa
que 70% das compras
e aquisições deste
ano foram feitas por
mulheres. Negócios 17

Em dois meses,
Estado perde
R$ 651 milhões

Econômica 4
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suspensão do piso nacional

Guilherme Dionizio

Goiás vence com
dois de Pedro Raul

Na partida que fechou a 25ª rodada do Brasileiro, o Esmeraldino
bateu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro. Com os gols marcados, o
atacante foi aos 14 e assumiu a artilharia da competição. Esportes 7

Cotas não ajudam
as mulheres na
corrida pelo voto

Caiado se alia a
prefeitos de olho
no primeiro turno

Elas são maioria do eleitorado
com 53% no País e 52,5% em
Goiás. Mesmo em vantagem, a
representação feminina em cargos
eletivos ainda é tímida. Xadrez 2

Caiado tem ao seu lado mais de
230 das 246 prefeituras goianas.
Gestores são tidos, nos bastidores,
como grande trunfo do projeto
de reeleição caiadista. Política 2

Candidatos ao
governo e seus
planos na Saúde

AlejAndro ChoColAt

desafios para otimizar
o trabalho na era digital
Opinião 3

LeIa nas CoLunas

A saúde é uma das questões de
maior interesse da população
de modo geral. Entre os governadoriáveis de Goiás, o tema
ocupa – na maioria dos casos –
espaço importante no plano de
governo. Para facilitar a vida
do eleitor, o jornal O Hoje mostra
parte das propostas. Política 5

t

Esplanada: Avança texto que
permite ação policial sem autorização para retirar invasores

Política 6

Jurídica: Para STJ, CPC não dis-

pensa juiz de exigir hipoteca
legal em interdição

Essência
Propaganda é suspensa
por alegar uma suposta
aliança Marconi/Caiado

Política 6

Cidades 10

Intercâmbio cultural por meio da gastronomia

Sucesso é tanto que desde 2013 ocorre o Concurso de Gastronomia
Coreana para encurtar a distância entre Coreia e o Brasil. Essência 13
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Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
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Livraria: Velho vendedor e me-

nino sem futuro em história
que se passa nos anos 1970

Essência 14
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Cotas para mulheres não
ajudam na corrida pelo voto
Medida, aprovada pelo Congresso, altera uma lei de 1996

Bolsonaro
sanciona lei que
libera laqueadura
e vasectomia sem
aval do cônjuge
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, na
manhã desta segunda-feira (5), o projeto de lei que
deixa de exigir consentimento expresso do cônjuge
para que seja realizada cirurgia de esterilização, como
laqueadura e vasectomia.
A medida, aprovada pelo Congresso em agosto,
altera uma lei de 1996 que tratava de planejamento familiar. A decisão foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU) desta segunda.
Outra medida do PL, é reduzir de 25 para 21 anos
a idade mínima para realizar procedimento cirúrgico
de esterilização.
O projeto de autoria da deputada Carmen Zanotto
(Cidadania-SC) altera a lei 9.263, que regula o planejamento
familiar. No texto original, em relações conjugais, a
prática de cirurgias de esterilização, como vasectomia e
laqueadura, só poderia ser realizada com o consentimento
do cônjuge. Na nova lei, esse parágrafo foi suprimido.
Outra mudança é a idade mínima para realização
de um procedimento cirúrgico de esterilização. No
texto de 1996, é obrigatório que a pessoa tenha no mínimo 25 anos ou já tenha dois filhos para fazer a
cirurgia. No novo texto, a idade mínima cai para 21
anos. O trecho da lei onde se fala dos dois filhos vivos
se manteve no novo texto aprovado no Senado.
As alterações na lei começam a valer 180 dias
após a sanção presidencial. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Elas são maioria do eleitorado com 53% de participação no País e em Goiás representam 52,5%
contra 47,5% dos homens. Mesmo com esta vantagem, a representação feminina no Executivo e Legislativo ainda é tímida. Nem a cota que reserva
30% das vagas nos partidos e igual porcentagem
de acesso ao fundo partidário contribui para estimular maior participação. Para o advogado especialista em Direito Eleitoral com atuação em Brasília,
Paulo Goyaz, “não basta ter assegurado o acesso
no processo eleitoral por meio de cotas”. Paulo diz
que “fazer política exige doação e sofrimento diário
em busca do poder e precisa ter estômago para digerir traições e ataques dos adversários”. “A maioria
das mulheres desiste dessa arena romana e não
consegue ultrapassar essa barreira natural.” Já o
cientista político e professor licenciado da UnB,
Paulo Kramer, vai em outra vertente. “Elas continuam quebrando barreiras profissionais em muitas
áreas antes reservadas aos homens, principalmente
medicina, direito, jornalismo e engenharia. Na
minha percepção, elas não entram em massa na
política por ser uma atividade com uma má reputação terrível, tanto ética e até mesmo penal.” Um
outro fato é que as mulheres estão cada vez mais
inseridas no mercado de trabalho, contribuindo
com a renda familiar e na educação dos filhos. A
atividade política priva
o agente público
de uma vida normal em família.
Por isso, além do
machismo predominante, são desestimuladas a seguirem em frente.

Alego masculina

A cada legislatura, o número de mulheres goianas
no Congresso e na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) tem sido pequeno. Na legislatura atual, só tem
as deputadas Lêda Borges (PSDB) e Adriana Accorsi
(PT), ambas são candidatas a deputadas federais. Se
forem eleitas, a Alego pode continuar tendo poucas
vozes femininas se considerar os nomes que estão em
disputa para deputada estadual.

xadrez@ohoje.com.br

Força dos prefeitos

Em nenhum momento da história
política de Goiás um governador
teve tantos prefeitos apoiando a reeleição como a de Ronaldo Caiado
(UB). Somam-se a eles deputados estaduais, federais e candidatos ao Senado da base caiadista formando
um exército pedindo votos. No Entorno de Brasília, colégio eleitoral
que tem aproximadamente 850 mil
eleitores, Caiado conta o apoio de
todos os nove municípios que fazem
fronteira com o Distrito Federal.

Pábio e Mangão

O prefeito de Valparaíso e presidente da Associação dos Municípios
Adjacentes a Brasília, Pábio Mossoro
(MDB), e o de Novo Gama, Carlinhos
do Mangão (PL), são os que mais promovem carreatas e apoios a Caiado
no chamado Entorno Sul.

A força de Cruz

Historicamente, a Capital Goiânia
sempre foi oposição ao governante de
plantão. Na gestão do prefeito Rogério
Cruz (Republicanos), aliado que enfrentou o partido para apoiar a reeleição de
Ronaldo Caiado, este cenário de oposição
mudou. Cruz tem sido, ao lado de sua
mulher, Telma Cruz – candidata a deputada estadual –, o responsável por
quebrar barreiras de oposição a Caiado
e levar o nome do governador nos bairros mais distantes.

PP generoso

Candidatos do Progressistas no
Distrito Federal não têm do que reclamar sobre recurso partidário. Foram destinados R$ 8,1 milhões para
suas excelências correrem atrás do
voto. Afinal, o partido quer eleger o
maior número possível de deputados
federais. O ex-deputado federal e exgovernador Rogério Rosso recebeu,
até agora, R$ 1,8 milhão. Sinal de que
ele será ‘puxador’ de votos. (Especial
para O Hoje)

Com foco no primeiro turno,
Caiado aposta nos prefeitos
Caiado tem ao seu lado mais de 230
das 246 prefeituras goianas. Gestores
são tidos, nos bastidores, como grande
trunfo do projeto de reeleição caiadista
Felipe Cardoso
Poucas vezes na história
um gestor conseguiu aglutinar
tanto. O que se comenta nos
bastidores da política goiana
é que o governador Ronaldo
Caiado (UB) chegou ao final
de seu primeiro mandato com
uma rede de apoio invejável.
A partir das pesquisas de intenção de voto realizadas em
todo País, estima-se que aproximadamente dez governadores podem terminar eleitos
ainda no primeiro turno das
eleições que se aproximam.
Caiado é um deles.
Vale lembrar que para liquidar uma disputa ainda no
primeiro turno, o candidato
precisa reunir 50% dos votos
mais 1. Ou seja, é necessário
que o candidato tenha mais
votos do que todos os seus
adversários juntos. E isso, claro, só se torna possível quando se tem ao lado um time
minimamente forte.
Quanto a consistência de
sua chapa, não restam dúvidas. O governador reúne em
sua base de apoio -- intitulada
“Pra seguir em frente” -- 12
partidos políticos. São eles:

MDB, União Brasil, Podemos,
PTB, PSC, PSD, Avante, PRTB,
PP, Solidariedade, Pros e PDT.
A equipe formada pelo governador conta com mandatários
de todas as instâncias. São deputados federais, estaduais,
vereadores, e, claro, prefeitos
-- leia-se: muitos prefeitos.
Há quem diga, por sinal,
que o grande trunfo do projeto de reeleição caiadista passe justamente pelos gestores
municipais. Ao todo, são mais
de 230, dentre as 246 prefeituras goianas, ao lado de Caiado. As justificativas para tamanha adesão são distintas.
Na política, o entendimento
comum é de que uma mão
lava a outra, portanto, nada é
puramente voluntário. Astuto
que é, Caiado logo trouxe para
si a maior quantidade de prefeituras. Evidentemente, não
teve dificuldades. Além de disputar com figuras não muito
conhecidas no interior, o governador ainda contou com a
vantagem de que a maioria
dos gestores de hoje buscarão
a reeleição amanhã -- em 2024.
Caiado não apenas prestou
um bom trabalho nos últimos
quatro anos -- a percepção

Cerca de dez governadores podem terminar eleitos ainda no primeiro turno. Caiado é um deles
da população em pesquisas
recentes demonstram isso --,
como também lidera com folga nas pesquisas de intenção
de voto. Em outras palavras,
qualquer gestor pensaria
duas vezes antes de entrar
numa briga contra um governador com chances reais de
reeleição, principalmente
quando se almeja voltar ao
poder nos próximos anos.
Prova disso é a debandada
de inúmeros prefeitos do
PSDB para o time caiadista
nos últimos dias. O partido,
ainda que antagônico, se viu
na direção governista logo
após a desistência de Marconi Perillo (PSDB) da disputa
pelo governo.
Marconi e Caiado são ad-

versários históricos. Enquanto figurava como possível candidato, Marconi detinha os
tucanos ao seu lado, mas depois que desistiu de concorrer
ao governo e se lançou ao Senado, ficou difícil segurar as
bases. Ciente disso, liberou
as lideranças que naturalmente abraçaram o projeto
de reeleição caiadista. Daí
surgiu, inclusive, o movimento Roma, com apoiadores de
Ronaldo Caiado ao governo
e Marconi Perillo ao Senado.
Caiado, de fato, apostou em
ter os prefeitos ao seu lado. A
tacada certa garante ao candidato, neste momento, 16 pontos
percentuais de vantagem em
relação a seu principal adversário. Segundo o levantamento

mais recente divulgado pela
Goiás Pesquisas e encomendada pelo portal Mais Goiás, Caiado tem 38,61% contra 22,53%
de Gustavo Mendanha (Patriota) [TSE: BR-07387/2022 e TRE:
GO-05238/2022].
Isso sem contar a vantagem
em relação ao tempo de TV e
recursos recebidos. São 5 minutos e 6 segundos contra 58
segundos do principal oponente. Quanto aos valores,
Caiado também tem a maior
fatia: R$ 3.380.904,00 contra
R$1.770.100,00 do adversário.
Fatores que, para alguns
players do universo político
goiano, ampliam as chances
de Caiado realmente liquidar
a disputa ainda no primeiro
turno. (Especial para O Hoje)
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Desaﬁos para otimizar
o trabalho na Era Digital
Alejandro Chocolat
Nestes tempos em que a mudança é a única
certeza, cada vez mais a indústria global se vê
diante de uma realidade repleta de desafios
operacionais significativos. A digitalização dos
processos, novas ferramentas e a hiperconectividade global, por exemplo, são questões que
estão reformulando por completo a forma como
as empresas e fábricas operam, interagem e são
vistas no mundo atual. Diante dessa Era Digital,
portanto, parece claro que otimizar os processos
e sistemas para tornar as operações mais eficientes, ágeis e produtivas já não é apenas uma
vantagem competitiva, mas, antes disso, uma
questão de sobrevivência.
É importante enfatizar a urgência dessas
mudanças, pois está claro que a
maioria desses desafios se acelerou
rapidamente na última década, em
um ritmo no qual muitas empresas
não conseguiram alcançar – ficando
de vez para traz em seus segmentos.
E nada sugere que estejamos perto
de desacelerar a escalada dessas
transformações. Muito ao contrário.
O desafio está no fato de que
este mundo em constante mudança
e muito mais conectado tem exigido
que as mais diversas áreas da Indústria caminhem (também rapidamente) rumo à uma inevitável
reinvenção de seus modelos. As
companhias, agora, estão sentindo
a pressão para melhorar o tempo de lançamento
de soluções no mercado, bem como para oferecer
experiências excepcionais aos clientes, ao mesmo
tempo trabalham para aplicar e usar a automação, Internet das Coisas (IoT), Inteligência
Artificial, Big Data e Cloud Computing, entre
tantos outros conceitos, para oferecer experiências únicas para seus times e consumidores.
Colocar produtos no mercado mais rapidamente, mantendo a agilidade para reagir às
mudanças nas preferências do consumidor ou
nas transformações do mundo dos negócios,
portanto, não é uma tarefa fácil. Tanto é que
não é raro encontrar companhias cujos silos de
negócios e fluxos de trabalho desconectados
estão causando grande atrito no desenvolvimento
de produtos, especialmente entre os processos
de engenharia e fabricação, impedindo o progresso e retardando os tempos de reação, enquanto o rápido aumento na complexidade do
produto supera rapidamente quaisquer ganhos
incrementais buscados por meio de melhorias
nos métodos e na infraestrutura existente.
Para enfrentar esse desafio, os fabricantes
precisam repensar o desenvolvimento de produtos e transformar a colaboração entre as equipes de engenharia e manufatura. É necessário
agilizar este processo de engenharia para fabricação. Como saída, as organizações estão ado-

tando soluções que permitem a integração e a
simulação 3D em tempo real. Nessas soluções,
todas as equipes estão conectadas em torno de
uma definição de produto única e comum que
está sempre atualizada.
Por meio do uso de tecnologias 3D é possível
reunir todos os times envolvidos em uma empresa para se criar, assim, uma planta de operação mais assertiva, onde cada um pode extrair
o máximo potencial de suas rotinas. Além disso,
essas plataformas conectam digitalmente engenharia e fabricação em um processo de mudança
comum, que significa que a lista de materiais e
a definição de fabricação estão sempre atualizadas e precisas.
Ao adotar o que chamamos de 3DEXPERIENCE
como base de desenvolvimento, os fabricantes
mantêm a agilidade enquanto avançam mais rapidamente do design à
fabricação a colaboração entre os
times – o que impulsiona a inovação,
reduz os erros de design e o tempo
de desenvolvimento de novos produtos e serviços (ou de operação da
planta da fábrica). Em alguns mercados isso é ainda mais visível. Na
Indústria Automobilística, por exemplo, estima-se que a redução de tempo para o desenvolvimento de um
novo carro possa chegar a até 80%,
em comparação com métodos tradicionais de planejamento. Pesquisas
indicam, também, que a economia
com relação ao uso de matérias-primas pode chegar a quase 30%, em média.
Durante anos, as empresas sobreviveram
com uma separação entre seus departamentos
de design e manufatura, tanto pela organização
quanto pelas ferramentas que utilizavam. Agora,
com mais concorrência e a ampla necessidade
de se produzir produtos mais rapidamente, as
empresas estão procurando otimizar seus projetos para fluxos de trabalho de fabricação mais
modernos. O modelo em 3D oferece um sistema
integrado que permite que as equipes trabalhem
em parceria e simultaneamente.
Fornecer todas as ferramentas em um único
ambiente elimina a demorada necessidade de
tradução de dados entre departamentos, o que
geralmente resulta em erros e lacunas de inteligência. Projetistas e engenheiros podem
dedicar mais tempo
para otimizar seus
projetos, confiantes de
que suas alterações
não ameaçarão as metas de entrega. Como
resultado, as empresas
podem passar do projeto conceitual às peAlejandro Chocolat é diças fabricadas com
retor geral para a América
Latina de empresa de softmais rapidez e faciliwares de desenho 3D
dade do que nunca.

É importante
enfatizar a
urgência
dessas
mudanças

OPiniãO

A tentativa e o erro são caminhos quase que
inevitáveis para o sucesso. Claro que em situações
em que a empresa está passando por dificuldades
operacionais ou financeiras, devemos ter o mínimo de erros. Mas o
“erro inédito” tem um poder inestimável, quando faz parte de um processo bem planejado e executado.
Mas para seguirmos analisando
o porquê de as pessoas terem medo
do fracasso e do risco, precisamos
entender o que é fracasso. Todos nós
temos diferentes definições de falha,
porque todos nós temos diferentes
valores e referências, por tanto uma
falha em uma pessoa pode ser considerada uma ótima experiência de
aprendizado para outra pessoa.
Uma ação importante para começar esse processo de transformação pode ser
realizar um exercício simples com seus colaboradores, com intuito de identificar erros em situações anteriores. A primeira seria perguntar:
“O que aprendi com essa situação?”. O segundo
questionamento é: “Quais são as 3 características
positivas dessa situação?”.
Aqui temos a oportunidade de exercitar não
só a positividade, mas também trazer pontos
de aprendizados que podem ajudar a não se
repetir em outros projetos e, até mesmo, pontos
positivos daquela experiência que podem ser

replicados em outros projetos.
Essas experiências ruins levam as pessoas a
criarem superstições com grandes proporções e
levar a pessoa a ser incapaz de identificar alternativas. Podemos traduzir essas superstições em
modelos mentais que são dispositivos do pensamento por meio dos
quais um ser humano tenta explicar,
a si próprio e aos outros, como funciona o mundo real. Ele define como
percebemos o que acontece ao nosso
redor, como os eventos nos afetarão,
como iremos raciocinar e principalmente como agiremos.
Quando o indivíduo passa a duvidar de suas habilidades pelas experiências com o fracasso, por exemplo,
o cérebro gera pensamentos negativos
e isso aumenta as chances de falha
ou até mesmo de autossabotagem,
entendendo que não é capaz de realizar tal tarefa. Identificar as competências de
cada pessoa no time e
criar um ambiente positivo para a equipe é
fundamental para trazer
às discussões perspectivas mais positivas, encaminhando um ambiente de segurança e
Rafael Cássio é especiaincentivo e facilitando
lista em reestruturação
o processo de aprendiempresarial
zagem e execução.

A primeira
pergunta é:
“O que
aprendi
com essa
situação?”
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CARTA DO LEITOR

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
O mosquito, que é responsável por causar
doenças arboviroses, é o principal transmissor da
dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente
por não termos o suporte dos agentes de combate
a endemias que auxiliam e verificam os cuidados
domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos
ficar mais atentos para que não sejamos omissos
em relação ao mosquito da dengue, já que podemos
fazer a diferença, com os cuidados necessários
protegem não somente nossa família, mas também
nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Em nome do Parlamento,
tratarei imediatamente
dos caminhos e das
soluções para a
efetivação do piso
perante o STF, já que o
tema foi judicializado e
houve decisão do
eminente Ministro Luís
Roberto Barroso”
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, ao comentar a decisão liminar que suspendeu a lei
que institui o piso nacional da enfermagem. Pacheco disse que irá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para
garantir a aplicação da legislação
aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o governador ronaldo Caiado (União Brasil) enviou à Assembleia legislativa de Goiás
(Alego) projeto para redução do Imposto
sobre operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores de etanol no estado. “Gostei da iniciativa
do governador”, comentou o leitor.
Daniel Borges

M

@ohoje
doze estados pediram ao tribunal Superior
eleitoral (tSe) ajuda das Forças Armadas para
reforçar a segurança no primeiro turno das
eleições, que ocorre no dia 2 de outubro. A
justificativa é que o cenário de polarização
política e de dificuldades políticas deve ser
muito intenso durante o dia. “Isso sim. As Forças Armadas têm que ajudar, não dar golpe.
Parabéns pela medida”, disse o leitor.
Evaldo Izaac (@evaldorosa)

N

@jornalohoje
A atriz Klara Castanho entrou na justiça com
uma queixa-crime contra o jornalista leo
dias e as youtubers Antônia Fontenelle e dri
Paz por difamação, calúnia e injúria. A pena
pode chegar a até dois anos de prisão. Castanho, de 21 anos, alega que os três teriam
inventado mentiras sobre sua gravidez, que
resultou de um estupro, além de espalharem informações falsas na internet.

O medo do fracasso
Rafael Cássio

n
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A inadimplência alcançou 29,6% do total de famílias no País

Endividamento
e inadimplência
crescem em
agosto, diz CNC
O endividamento das famílias com carnês e cartões
de lojas de varejo e a inadimplência das famílias avançaram em agosto. O endividamento alcançou 19,4%,
percentual que representa alta de 0,5 ponto percentual
(p.p) se comparado ao mês anterior e de 1,2 p.p. em relação com agosto do ano passado. Já a inadimplência alcançou 29,6% do total de famílias no País, sendo o maior
patamar desde o começo da série histórica em 2010.
Os resultados foram divulgados ontem (5) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). Conforme a Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela
entidade, o volume de endividados com estes meios de
compras vem crescendo desde maio deste ano.
O levantamento mostrou ainda que o aumento do indicador pode ser explicado pela procura por crédito
direto no varejo das famílias de menor renda. Nos últimos
quatro meses, o endividamento nos carnês para esta parcela da população cresceu 1,8 p.p. e chegou a 19,8%.
Conforme a CNC, a alta da contratação de dívidas
foi mais expressiva para as famílias com rendimentos
até 10 salários mínimos (1,1 p.p), do que entre as
famílias de maior renda (0,9 p.p.).
A economista da CNC responsável pela Peic, Izis Ferreira, afirmou que a melhora no mercado de trabalho e
as políticas de transferência de renda mais robustas
têm favorecido os rendimentos das famílias nas faixas
mais baixas, mas elas enfrentam dificuldades. “A inflação
em nível ainda elevado desafia o poder de compra
desses consumidores. O crédito tem sido uma forma
importante para eles sustentarem o consumo”, disse.

Anual

No ano, a alta no endividamento direto em lojas do
varejo é de 0,7 p.p. entre as famílias com até 10 salários
de rendimento mensal. Já nas famílias consideradas mais
ricas, cresceu 3 p.p.. A Peic também apontou, que no
mesmo período, o público masculino está mais endividado
nos carnês (19,5%) do que o feminino (18,8%). “A proporção
de homens que contrataram crédito direto operado pelo
varejo cresceu 2,3 p.p. em um ano; esse número caiu 1,1
p.p. entre as mulheres”, acrescentou a CNC.
No último quadrimestre, a maior proporção do endividamento em carnês do varejo ocorreu junto com a
redução de endividados no cartão de crédito (de 3,2%
p.p.). As duas modalidades têm forte associação ao
consumo no comércio varejista.
Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o
movimento é provocado pela busca de compras com
crédito mais barato “As famílias estão buscando alternativas de crédito mais baratas por conta da elevação
dos juros, e o cartão de crédito foi o tipo de dívida com
a segunda maior alta dos juros médios em um ano até
junho, 17 pontos percentuais, segundo dados do Banco
Central”, observou.

Endividamento dos lares

Ainda em agosto, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão
de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de
casa chegou a 79% do total dos lares no Brasil. “O crescimento da proporção de endividados acelerou na passagem
mensal, com aumento de 1 ponto percentual. Em relação
a agosto do ano passado, a proporção de endividados
apontou alta de 6,1 p.p.”, informou a entidade.
A proporção de mulheres e homens endividados é
maior em agosto, com avanço mensal mais expressivo
para os homens (1 p.p.). No entanto, segundo a economista
da CNC responsável pela Peic, no período de julho a
agosto houve elevação no endividamento das mulheres.
“Entre o público feminino, o volume de mulheres endividadas aumentou 0,5 p.p. entre julho e agosto; no intervalo de um ano, no entanto, as mulheres contrataram
mais dívidas do que os homens, uma vez que a alta do
endividamento foi maior para elas”, apontou.

Inadimplência

Pelo segundo mês consecutivo, subiu o volume de
consumidores que atrasaram o pagamento de contas de
consumo ou de dívidas. A segunda alta seguida, que em
agosto atingiu 29,6% do total de famílias no país, ocorreu
depois da inadimplência se manter moderada entre
abril e junho, com o reflexo das medidas de injeção de
renda extra, como os saques do FGTS e a antecipação do
13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. (ABr)

Em dois meses, Estado perde
R$ 651,6 milhões em receitas
Sancionada no final de junho, a lei que
criou um teto para a cobrança do Imposto
sobre a Circulação de Bens e Serviços (ICMS)
sobre produtos e serviços classificados como
essenciais, a exemplo de combustíveis, gás
natural, energia elétrica, comunicações e
transporte coletivo, explica em grande parte
o tombo sofrido pela arrecadação estadual
nos últimos dois meses. Excluídas as transferências da União, a receita bruta experimentou queda de 11,62% no quarto bimestre
deste ano em relação aos mesmos dois meses
de 2021, em valores já atualizados com base
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ainda em termos reais, o Estado arrecadou R$ 4,956 bilhões na soma de impostos e
tributos recolhidos em julho e agosto deste
ano, frente a quase R$ 5,608 bilhões em
igual bimestre do ano passado, o que correspondeu a uma perda de receitas próxima
de R$ 651,638 milhões. Em torno de 86,5%
dessa perda, algo como R$ 563,590 milhões,
resultaram das quedas na arrecadação nos
setores de distribuição e venda de combustíveis e energia e ainda na área de telecomunicações – precisamente os segmentos
que tiveram a alíquota do ICMS limitada a
17% desde 28 de junho, lembrando que gasolina e telecomunicações estiveram submetidas, até então, à incidência de alíquotas
de 30% e 29%, respectivamente, com a cobrança de 25% sobre etanol e energia.
No mesmo bimestre deste ano, a arrecadação total no segmento de combustíveis
atingiu menos de R$ 1,013 bilhão, saindo de
quase R$ 1,337 bilhão em julho e agosto do

ano passado, numa queda de 24,2% em valores reais, quer dizer, já descontada a inflação, nos dados da Secretaria de Economia
de Goiás. O setor anotou uma redução de
R$ 323,913 milhões na arrecadação, seguido
pela perda de R$ 196,765 milhões nas receitas
alcançadas na área da energia. Aqui, especificamente, a arrecadação despencou de
R$ 429,061 milhões para R$ 232,296 milhões,
numa retração de 45,9%. Na área de telecomunicações, sempre em julho e agosto, a
receita foi reduzida de R$ 165,339 milhões
para R$ 122,427 milhões, encolhendo 26,0%.

Maiores perdas

Analisada por tipo de imposto, no quarto
bimestre deste ano, o ICMS registrou arrecadação bruta em torno de R$ 4,030 bilhões,
frente a R$ 4,453 bilhões em igual intervalo
do ano passado, representando baixa de
9,50% ou alguma coisa ao redor de R$
422,895 milhões a menos. Naquela mesma
comparação, o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) desabou
de R$ 537,375 milhões para R$ 356,246 milhões, num tombo de 33,71% (quer dizer,
perto de R$ 181,129 milhões a menos). Ambos tributos responderam por 92,69% da
perda total de receitas no período, no primeiro caso, nitidamente sob a influência
da redução do imposto sobre setores com
elevada participação na arrecadação. No
caso do IPVA, no entanto, o comportamento
negativo parece refletir em parte os reflexos
de um mercado em desaquecimento e ainda
as dificuldades da indústria para ter acesso
a peças e componentes diante da interrupção no fluxo de suprimentos globais.

BALANÇO
t

2 Em agosto, a arrecadação 2 Os recursos depositados

estadual experimentou redução de 17,53% em termos
reais, depois de ter sofrido
baixa de 5,28% em julho, sempre em relação aos mesmos
meses de 2021. No mês passado, o Estado chegou a arrecadar um pouco menos de
R$ 2,393 bilhões, diante de
R$ 2,901 bilhões em agosto
de 2021, numa perda de R$
508,712 milhões.
2 As principais contribuições negativas vieram, mais
uma vez, do ICMS e do IPVA,
que sofreram quedas de
14,03% e de 45,24%. O ICMS
encolheu de R$ 2,238 bilhões
para R$ 1,924 bilhão, perdendo R$ 313,891 milhões em
apenas um mês; enquanto o
imposto sobre veículos foi
reduzido de R$ 357,075 milhões para R$ 195,531 milhões, num corte de R$
161,544 milhões.
2 Praticamente todos os demais impostos e tributos registraram arrecadação menor
em agosto deste ano, com exceção para o imposto sobre
doações e heranças (ITCD),
que cresceu 4,62% frente ao
mesmo mês do ano passado,
elevando-se de R$ 61,779 milhões para R$ 64,633 milhões.

no Fundo de Proteção Social
do Estado de Goiás (Protege)
pelas empresas favorecidas
por incentivos fiscais também sofreram perdas, caindo de R$ 126,023 milhões
para R$ 115,10 milhões, num
recuo de 8,67%.
2 Entre os principais setores de atividade, os combustíveis e o setor de comunicações anotaram perdas mais
pesadas, com a arrecadação
saindo de R$ 681,126 milhões
para R$ 507,964 milhões no
primeiro setor e de R$ 80,464
milhões para R$ 53,330 milhões no segundo. Proporcionalmente, as telecomunicações registraram queda mais
severa, desabando 33,72%,
frente a uma retração de
25,42% para os combustíveis,
que vinham apresentando
desempenho positivo até junho, influenciado pela escalada nos preços do setor.
2 Esse comportamento
pode ser percebido com
maior nitidez quando analisados os números acumulados nos oito primeiros meses
de cada ano. Entre janeiro e
agosto, a arrecadação geral
ainda preserva desempenho
relativamente positivo, numa

variação real, no entanto, de
apenas 1,26%, já que a receita
saiu de R$ 20,167 bilhões para
R$ 20,420 bilhões (mais R$
253,617 milhões).
2 Em grande parte, esse
crescimento esteve associado
ao desempenho das receitas
no setor de combustíveis,
que ainda acumulam elevação de 7,74% em termos
reais, saindo de praticamente
R$ 4,426 bilhões para R$
4,768 bilhões, num ganho de
R$ 342,630 milhões. Os demais setores, somados, experimentaram recuo de
0,53% (de R$ 15,741 bilhões
para R$ 15,652 bilhões).
2 Alguns setores mantiveram números positivos no
período, com destaque para
o comércio varejista, agropecuária, indústria e prestação de serviços. No varejo, a
arrecadação avançou de R$
2,470 bilhões para R$ 2,548
bilhões, num acréscimo de
R$ 78,771 milhões, variando
3,19%. Na contramão, o comércio atacadista e o segmento de distribuição anotaram, em conjunto, queda
de 2,08%, com a arrecadação
baixando de R$ 3,326 bilhões
para R$ 3,257 bilhões. (Especial para O Hoje)

Sancionada lei de apoio à renovação
da frota de caminhões e ônibus
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que cria o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária
no País (Renovar). A proposta
é renovar a frota de veículos
de transporte rodoviário de
mercadorias, ônibus, microônibus e implementos rodoviários e retirar de circulação veículos no fim de sua vida útil. A
medida provisória que deu
origem ao texto foi editada
pelo governo em abril e aprovada no Congresso no início

de agosto. A lei sancionada foi
publicada ontem (5) no Diário
Oficial da União (DOU) com
três vetos do presidente.
O objetivo é reduzir os custos
da logística no país, aumentar
a produtividade, a competitividade e a eficiência do transporte
rodoviário, gerar impactos positivos na competitividade dos
produtos brasileiros e contribuir
para a diminuição dos níveis
de emissão de poluentes pela
frota rodoviária. De acordo com
dados da Secretaria Nacional

de Trânsito, do Ministério da
Infraestrutura, há mais de 3,5
milhões de caminhões em circulação no Brasil. Desse total,
cerca de 26% têm mais de 30
anos de fabricação.
O programa contará com
iniciativas de âmbito nacional,
regional ou por segmentação
por produto ou usuário, articuladas por meio da Plataforma
Renovar, que será administrada
pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial
(ABDI). (ABr)
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Fortaler SUS e regionalizar
Saúde nos planos dos candidatos
Reprodução

Os nove
concorrentes ao
Governo de Goiás
tratam sobre o
tema de forma
breve ou mais
detalhada
Francisco Costa
A saúde é uma das questões
de maior interesse da população de modo geral. Entre os
governadoriáveis de Goiás, o
tema ocupa – na maioria dos
casos – espaço importante no
plano de governo.
A fim de facilitar a pesquisa para o eleitor, o jornal
O Hoje fez um recorte sobre
parte das propostas de cada
um dos nove candidatos ao
Palácio das Esmeraldas. O
tema, contudo, poderá ser
melhor aprofundado dentro
de cada plano de gestão.

Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) resume suas
propostas para saúde: "Consolidar o processo de regionalização da saúde; ampliar a oferta de serviços especializados;
e assegurar uma real integração do Sistema Único de Saúde
(SUS) em Goiás, garantindo ao
cidadão o atendimento adequado em todos os níveis da
atenção à saúde."
Durante o plano, ele ainda
fala em implantar o Hospital
Estadual do Câncer em Goiás;
finalizar e implantar o Hospital
Estadual de Águas Lindas de
Goiás; modernizar, integrar e
aprimorar a gestão do Sistema
de Saúde Pública do Estado;
humanizar a assistência à saúde por meio de formação, treinamento e capacitação dos
profissionais, etc.

Gustavo Mendanha

Ex-prefeito de Aparecida,
Gustavo Mendanha (Patriota)
pretende, entre outras coisas,
facilitar o credenciamento de
hospitais privados para expandir o atendimento via SUS
e expandir o modelo de remuneração por resultado. Ele
também quer implantar cinco
complexos hospitalares regionais (a fim de regionalizar o
atendimento).
Outra proposta é garantir
acesso à UTI em no máximo
12h, por meio da contratação
de mais 489 leitos. Ele quer,
ainda, "criar incentivo para
realização de sete consultas
de pré-natal por gestante, bem
como todos os exames reco-

A saúde é uma das
questões de maior
interesse da
população. Entre os
governadoriáveis,
tema ocupa espaço
importante no plano
de governo

mendados", além de implantar
programas de odontologia inteligente, de saúde mental, de
fortalecimento da assistência
farmacêutica e mais.

Major Vitor Hugo

O deputado federal e candidato ao governo major Vitor
Hugo (PL) pretende reestruturar as unidades de saúde públicas do estado e dos municípios e de parceiros filantrópicos para expandir e otimizar
os trabalhos, priorizando o
SUS. A fim de melhorar a rede
de atenção básica, ele também
pretende estabelecer o rol estadual de indicadores de performance para incentivos financeiros utilizando a metodologia de gamificação (a cada
nível atingido, um benefício).
Ele também pretende reformular a atuação das Organizações Sociais, bem como
incentivar a atuação filantrópica de hospitais privados do

Estado para gerenciarem unidades públicas. Ele ainda propõe criar unidades de vacinação para reforçar o efetivo
cumprimento do Calendário
Nacional de Vacinação no estado de Goiás. O candidato
ainda fala em atendimento
home care, pediatria, triagem
escolar e mais.

Esmeraldas também propõe a
descentralização no SUS e a
"ampliação de capacidade no
curto prazo porque há aproximadamente 17 mil pessoas
esperando por cirurgias eletivas". E, ainda, trabalhar com
a prevenção, por meio de parcerias com os municípios.

Wolmir Amado

Cíntia Dias (PSOL), por
sua vez, cita a palavra "saúde" três vezes no projeto.
Em uma delas, a candidata
fala em retomar os concursos públicos do setor.
Nos outros casos, o tema
é abordado dentro do tópico
"combate à LGBTfobia" e "do
combate à fome e à carestia",
por meio da garantia do acesso à saúde.

Candidato do PT em Goiás,
o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) Wolmir Amado elenca resumidamente as propostas para o eixo.
Ele cita: "Ampliar e qualificar a saúde pública; garantir
a saúde pública e de qualidade
como direito fundamental; saneamento básico; tendo em
vista a regionalização promover a expansão do setor e garantir a infraestrutura necessária para o seu bom funcionamento, atendendo a população goiana de forma igualitária, proporcionando saúde,
segurança hídrica e acesso ilimitado aos serviços, por uma
tarifa justa."

Edigar Diniz

O candidato do Novo Edigar
Diniz apresenta alguns tópicos
dentro do tema saúde. Em "gestão da qualidade", ele fala em
adotar "novos modelos procurando remunerar os serviços
de acordo com a qualidade e
efetividade dos atendimentos",
além da criação de uma comissão para elabora projetos
de captação de recursos no
tema "financiamento".
O postulante ao Palácio das

Cíntia Dias

Reinaldo Pantaleão

O professor Reinaldo Pantaleão (UP) enumera no plano
de gestão a construção de Centros Regionais de Saúde de Especialização Médica, interiorização das UPAs, a implementação de e Rede de Centros de
Saúde da Família em todo o
Estado e, ainda, a distribuição
de absorventes nas Unidades
Básicas de Saúde, escolas e
unidades prisionais.
O candidato também prevê
a reforma de abrigos de idosos
e ampliação de atividades nestes ambientes, bem como a garantia ao pré-natal de qualidade para gestantes. Ele cita,
ainda, a ampliação das maternidades e criação das casas de
parto humanizadas; capacitação continuada para as equipes
de saúde com foco na autono-

mia e protagonismo das pessoas gestantes e parturientes;
dentre outros pontos.

Helga Martins

A professora Helga Martins
(PCB) propõe a defesa do SUS
por meio da fiscalização sobre
o valor mínimo por parte do
Estado em ações de serviços
públicos de saúde; da revogação de medidas que levem o
repasse para a iniciativa privada (Organizações Sociais);
da criação de Conselhos Locais
de Saúde; da reabilitação de
dependentes químicos e trabalhadores acidentados; etc.
Ela cita, ainda, a implementação do aborto como saúde
pública. Para isso, defende a
"legalização do aborto na compreensão de que se trata de
uma questão a ser trabalhada
no âmbito das políticas públicas para a saúde das mulheres", formação de profissionais,
implementação de programas
de educação sexual nas escolas,
ampliação e simplificação ao
acesso de métodos contraceptivos gratuitos e mais.

Vinícius Paixão

O postulante ao Palácio das
Esmeraldas pelo PCO, Vinícius
Paixão, defende a destinação
de mais verbas para a Saúde e outros serviços essenciais.
Ele também afirma que é
preciso "colocar a riqueza do
petróleo a serviço das necessidades do povo brasileiro, destinando-a à saúde e educação
públicas, construção de moradias populares, obras de infraestrutura e etc". (Especial
para O Hoje)

ELEIÇÕES 2022

Moro ignorou decisão e manteve propaganda
Reprodução Instagram

O ex-juiz e candidato ao
Senado pelo Paraná Sergio
Moro (União Brasil) manteve
no Facebook até o início da
tarde desta segunda-feira (5)
uma propaganda eleitoral que
teve a sua remoção determinada pela 6ª Vara Cível de
Curitiba do Tribunal de Justiça do Paraná.
A decisão foi tomada em
22 de junho deste ano, há
mais de dois meses. O vídeo
foi tirado do ar nesta segunda da rede social. A pu-

blicação tornou-se alvo de
contestação na Corte por
exibir imagens do trompetista Reinaldo Soares Neto,
que se apresenta nas ruas
da capital paranaense, sem
a sua autorização.
Na propaganda, o exministro da Justiça legendou o vídeo dizendo que é
“bicho do Paraná, legítimo
pé vermelho de Maringá”,
afirma que cresceu e constituiu família no Estado e
exibe imagens feitas na ci-

dade de Curitiba, entre
elas, a do trompetista se
apresentando.
Apoiador do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
contrário às posições de Moro,
o músico relatou ao Tribunal
de Justiça que chegou a ser
questionado “se trocou suas
convicções por um cachê” e
que passou a ser olhado “com
desconfiança por donos de bares onde era chamado para
tocar”. (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)

Excluisão do
conteúdo foi
deﬁnida pela
Justiça em 22 de
junho, há mais de
dois meses
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Leandro Mazzini e Walmor Parente |
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Reintegração ‘extrajudicial’
Barroso deu prazo de 60 dias para entes informarem impacto

Senadores repudiam

suspensão do
piso salarial da
enfermagem

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Luís Roberto Barroso, de suspender o piso salarial
nacional da enfermagem teve repercussão rápida e incisiva
nas redes sociais por boa parte dos senadores. O presidente
do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco afirmou que vai tratar imediatamente, em nome
do Parlamento, “dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o STF”. Já está prevista uma reunião
nesta terça-feira (6) entre Pacheco e Barroso.
“O piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional, é uma medida
justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações
absurdamente subestimadas no Brasil… Não tenho dúvidas de que o real desejo dos Três Poderes da República
é fazer valer a lei federal e, ao mesmo tempo, preservar
o equilíbrio financeiro do sistema de saúde e entes federados. Com diálogo, respeito e inteligência, daremos
rápida solução a isso”, disse Pacheco.
Em julho deste ano, o Congresso promulgou a Emenda
Constitucional (EC) 124 para possibilitar que uma lei
federal instituísse os pisos salariais nacionais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Já em 4 de agosto foi sancionada a respectiva
norma, a Lei 14.434, de 2022.
Primeira signatária da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 11/2022, que deu origem à Emenda 124, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) enviou ofício a Barroso para solicitar o agendamento de audiência para tratar,
juntamente com representantes da categoria e parlamentares, da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida
contra o piso. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Avançou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a ação policial, sem
necessidade de ordem judicial, na retirada
de invasores de propriedades. Foi aprovado
na Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado e segue para a Comissão
de Constituição e Justiça. O PL é terminativo
e não vai a plenários – ainda precisará ser
analisado em comissões do Senado, caso
passe na CCJ. A medida afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas
agrárias ou invasões ilegais causadas por
grileiros – o que tem ocorrido recentemente
no Sul da Bahia. Atualmente, a legislação já
permite que o proprietário expulse o invasor
por conta própria, desde que não haja excesso
de violência – o que dificilmente é evitado
no confronto direto dos dois lados. O texto
aprovado é um substitutivo apresentado
pelo deputado Aluisio Mendes (PSC-MA) ao
PL 8262/17, do ex-deputado André Amaral
(PB), e tem sido capitaneado pelo deputado
Jerônimo Goergen (Progressistas-RS).

Coldre na urna

A turma do coldre ocupa a cada ano
mais espaço na política. Levantamento do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o número de policiais candidatos
nas eleições do Brasil este ano cresceu 27%
em relação às de 2018. Em 2022 foram registrados 1.866 candidatos oriundos das forças de segurança e defesa contra 1.469 em
2018. Amazonas e o DF lideram o ranking,
com 11,3% e 10,1%, respectivamente.

Luizas na Flórida

A atriz Luiza Brunet e a empresária
Luiza Trajano (Magazine Luiza) desembarcam na Flórida com agenda de destaque. Brunet chega hoje a Orlando e
será recebida pelo governador da Flórida,
Ron DeSantio, e pelo prefeito Buddy Dier.
Participa de imersão na Hope & Justice
Foundation, que ampara mulheres vítimas de tráfico humano nos EUA. Trajano
está no grupo de 200 empresários brasileiros no jantar de gala na Câmara de
Comércio Brasil Flórida, em alusão aos
200 anos da Independência do Brasil.

Garoto problema

O jovem empresário Tiago Brennand,
citado em reportagem do Fantástico na
Globo, é parente distante dos irmãos
Francisco e Ricardo Brennand, os ilustres
da família, e vem sujando o nome do
clã. Em tempo, ele é filho de José Aécio
Fernandes Vieira, dono do Hospital Memorial São José em Recife. Sua mãe é
sobrinha de Ricardo Brennand. Contam
no Recife que o pai de Thiago antecipou
a herança há anos. E ele saiu do País.

Radiografia dos voos

Mesmo com os valores das passagens
aéreas nas alturas, os brasileiros não deixaram de viajar. Segundo dados da AirHelp, no 1º semestre deste ano as companhias brasileiras transportaram 41,2
milhões de passageiros – em todo o ano
de 2021 somente 40,6 milhões de passageiros (com cenário dificultado pelas restrições da pandemia). Mesmo pagando
caro, agora, 5,2 milhões de passageiros
tiveram voos cancelados ou atrasados.

Ei, Vivo!

A operadora telefônica Vivo foi denunciada pelo deputado estadual Paulo
Duarte (PSB) por não repassar o valor
da redução do ICMS para o consumidor. A Coluna apurou que a TIM também anda atrasando a decisão. O parlamentar vai protocolar representação
contra a Vivo no Ministério Público
Federal e levará uma denúncia ao Procon. (Especial para O Hoje)

Propaganda de Mendanha é suspensa
por alegar aliança de Marconi e Caiado
Peça utilizada
na propaganda
eleitoral do
candidato do
Patriota que
apontava para
suposta união
entre governador
e nome ao
Senado foi
retirada por
decisão judicial
Izadora Rezende
O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), viu falhar a
tentativa de dar mais ênfase
ao movimento ‘ROMA’, que
faz alusão à uma suposta
união entre o governador de
Goiás Ronaldo Caiado (União
Brasil) e o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB). Mendanha usou parte do tempo
de propaganda eleitoral a que
tem direito no rádio para tentar validar especulações de
união entre Caiado, candidato
à reeleição, e Perillo, que disputa uma vaga ao senado.
Contudo, o juiz auxiliar Ade-

Prefeitura de Aparecida

Ex-prefeito de Aparecida de Goiânia viu falhar a tentativa de dar mais ênfase ao movimento ‘ROMA’
nir Teixeira Peres Júnior suspendeu a veiculação desta
peça. A equipe jurídica de Perillo foi quem promoveu a
representação na justiça, que
foi acatada.
“Acolho parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e julgo procedente os pedidos para
condenar a coligação Estado
Inteligente (Patriota, Republicanos, PMN, PMB, Agir, DC e
Pros) e Gustavo Mendanha
Melo à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito no dia
06/09/2022, na rádio, modalidade em bloco, vedando-se também novas veiculações. Notifique-se com urgência a emissora

responsável pela geração da
propaganda eleitoral na rádio”,
dizia o texto da representação.
De acordo com a avaliação
do magistrado, não existe uma
“aliança formal ou informal
entre os próprios candidatos”.
O texto disse foi constatada
“uma movimentação de correligionários em apoio a ambos os candidatos, sendo este
o fato divulgado, mas daí afirmar uma aliança formal ou
informal entre os próprios
candidatos ora negado pelo
representante na exordial se
enquadra em boato que não
pode ser utilizado a fim de
convencimento do eleitorado”.
Mendanha, ao tentar for-

talecer a ideia de que existe
uma troca de favores e apoios
entre Caiado e Marconi tentou
atingir o atual mandatário
goiano, que é o principal adversário no pleito ao governo
do estado. Apesar de algumas
lideranças dizerem que existe
uma sinalização de bandeira
branca entre Marconi e Caiado – que de fato se detiveram
nas críticas mais contundentes um para com o outro –
ambos negam qualquer movimentação nesse sentido.
Contudo, quando Perillo
decidiu que sairia ao senado,
e não ao governo, liberou
toda a militância do PSDB
para apoiar o candidato que

quisesse ao governo do estado, fato este que provocou
grande apoio de tucanos ao
Caiado. O cientista político
Guilherme Carvalho explicou
que neste momento, o objetivo é apenas um com essas
movimentações: conseguir
votos. “É uma eleição que as
pessoas estão esquecendo as
rixas do passado, as fronteiras partidárias, em nome de
conseguir votos e dividir bases e lideranças para conseguir se eleger”, avaliou. Essas
atitudes de Mendanha, segundo Guilherme, são uma
tentativa de se destacar. “Sabemos que essa imagem não
cola, pois há pouco tempo
ele estava negociando aliança
com o Marconi”, destacou.
Para o advogado especialista em direito eleitoral, Bruno
Pena, a suspensão da peça certamente ocorreu por ter havido algum entendimento que
alguma inverdade foi dita na
peça da propaganda eleitoral.
“A legislação eleitoral, embora
privilegie a liberdade de expressão e o debate político –
que durante a eleição é comum
adotar um tom mais acido de
crítica – não aceita durante a
propaganda eleitoral ofensa
de cunho pessoal e nem a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. Não se pode tomar
uma insinuação como uma
conclusão” explicou Pena. (Especial para O Hoje)
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Engatou a terceira
Guilherme Dionizio

Com dois de Pedro
Raul, Goiás bate
o Santos e chega
à terceira vitória
consecutiva
no Brasileirão
Breno Modesto
O Goiás segue em ascensão
no Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, o time comandado
pelo técnico Jair Ventura chegou à sua terceira vitória consecutiva na competição nacional. No jogo que fechou a 25ª
rodada do torneio, o time comandado pelo técnico Jair Ventura derrotou o Santos, fora
de casa, por 2 a 1.
O triunfo esmeraldino veio
com dois gols do atacante Pedro Raul, que chegou aos 14
tentos no Brasileirão, deixando
o argentino Germán Cano para
trás e assumindo a artilharia
do campeonato. Sávio, contra
o próprio patrimônio, anotou
o gol de honra do Peixe. Com
o resultado, a equipe alviverde
ultrapassa o próprio Santos e
sobe para a nona colocação.
Agora, com 35 pontos.

O jogo

A partida disputada na Vila
Belmiro começou da melhor
maneira possível para a equipe
do Goiás. Logo no primeiro
minuto de jogo, o Esmeraldino
abriu o marcador contra o Santos. Depois de ser acionado na
ponta direita, Dadá Belmonte
ajeitou e cruzou, na medida,
para Pedro Raul, que testou

Com dois gols do
atacante Pedro Raul
(foto), o Goiás
derrotou o Santos
por 2 a 1, na Vila
Belmiro

firme, para baixo, e mandou
no fundo das redes do goleiro
João Paulo.
Atrás no placar, o Peixe foi
com tudo para o ataque e, em
cinco minutos, chegou três vezes com perigo. A primeira delas aconteceu na marca de cinco minutos jogados. Lucas Braga puxou contra-ataque pelo
meio e tocou para Soteldo, na
esquerda. O venezuelano avançou até a grande área, cortou

a marcação goiana e cruzou
para Vinícius Zanocelo, que
chegou batendo de primeira e
fazendo com que Tadeu, com
uma defesa difícil, trabalhasse
pela primeira vez na noite.
Na sequência, aos sete, foi
a vez de Rodrigo Fernández
aparecer para atormentar o
camisa 23. Em um chute de
fora da área, o volante santista
buscou o canto, mas mandou
nas mãos de Tadeu, que encaixou sem dar rebote. Três
minutos mais tarde, Soteldo
recebeu na ponta, cortou para
o meio e mandou uma bomba.
Com uma ponte, o arqueiro
esmeraldino pulou e salvou
sua equipe do empate.
Enquanto o Goiás se defendia, o Santos fazia uma blitz.
Antes do intervalo, o Peixe
teve outras cinco oportunida-

des para deixar tudo igual. A
melhor delas aconteceu aos
17, com Vinícius Zanocelo. Depois de receber na interme-

diária, o volante ajeitou e, de
onde estava, encheu o pé. A finalização foi parar no “pé da
trave” defendida por Tadeu.
De tanto insistir, o Santos
conseguiu o empate logo no
começo do segundo tempo. Na
marca de nove minutos, Luan,
com um passe pelo alto, acionou Madson, dentro da área.
O lateral foi cruzar para o meio
e a bola acabou desviando em
Sávio e entrando no gol, enganando Tadeu.
Mas a euforia santista durou pouco. Seis minutos depois
da igualdade, o Esmeraldino
voltou a ficar à frente do placar. Dadá Belmonte deu um
belíssimo lançamento para Pedro Raul, que, mesmo de fora
da área e pressionado pela
marcação alvinegra, surpreendeu João Paulo com um toque
por cobertura, para marcar o
gol da vitória esmeraldina e
se tornar o novo artilheiro do
Brasileirão, com 14 gols marcados. (Especial para O Hoje)

FICHA téCnICA
Santos 1x2 Goiás
Data: 5 de setembro de 2022. Horário: 20h. Local: Vila Belmiro,
em Santos (SP). Gols: Sávio (9’/2t - contra) - SAn; Pedro raul
(1’/1t e 15’/2t) - GoI. Árbitro: Anderson daronco (Fifa/rS). Assistentes: rafael da Silva Alves (Fifa/rS) e eduardo Goncalves da
Cruz (MS). VAR: rodrigo Carvalhaes de Miranda (rj)
Santos: joão Paulo; Madson
(nathan), Maicon, eduardo
Bauermann e Felipe jonatan
(lucas Pires); rodrigo Fernández (luan), Vinícius Zanocelo e
Carabajal (lucas Barbosa); lucas Braga (jhojan julio), Marcos
leonardo e Soteldo.
Técnico: lisca

Goiás: tadeu; Maguinho, Caetano, reynaldo e Sávio; Auremir
(lucas halter), diego e Marquinhos Gabriel (Matheus Sales); Vinícius (Apodi), Pedro raul
(nicolas) e dadá Belmonte.
Técnico: jair Ventura
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Enquanto o Tigre é o 19º colocado na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, o Alviverde é o 18º, com 29

Vila Nova FC

Vila rEcEbE o guarani Em

confronto direto contra o rebaixamento
Maiara Dal Bosco
Depois de perder para o
Grêmio fora de casa na última
rodada, o Vila Nova recebe
nesta terça-feira (6), às 21h30,
no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Guarani. A equipe
paulista, que vem de uma vitória diante do Sampaio Corrêa, é um adversário direto
para o Tigre. Isso porque enquanto o Vila Nova é o 19º colocado, com 28 pontos, o Guarani é o 18º, com 29. Para o
técnico do Colorado, Allan Aal,
o confronto será difícil, ao
mesmo tempo em que tem
tudo para ser um bom jogo,
já que as duas equipes precisam buscar o resultado.
“Sabemos que a equipe do
Guarani gosta de propor jogo
e que é uma equipe que joga
ofensivamente, independente
de jogar dentro ou fora de
casa. Ao mesmo tempo, nós
também estamos em um bom
momento, um momento de
evolução, mesmo vindo de
uma derrota. Então esperamos

Para o técnico Allan Aal, o confronto será difícil, ao
mesmo tempo em que tem tudo para ser um bom
jogo, já que as duas equipes precisam da vitória
um jogo difícil mas, da mesma
forma, acredito que será um
bom jogo, aberto e competitivo, em que as duas equipes
que vão buscar o resultado,
pois precisam vencer na competição”, destaca Aal.
Em coletiva pré-jogo, o técnico também falou sobre o
que tirou de positivo após a

derrota em Porto Alegre, bastante questionada em decorrência da arbitragem. “A postura que tiramos é o que fizemos de positivo. Cobrei muito
os atletas logo após a nossa
derrota. O nosso início de jogo
não foi bom, a concentração
estava um pouco baixa, cometemos alguns erros que não

podemos cometer, principalmente nessa reta final de competição”, afirmou.
Para ele, o rendimento
ofensivo do Vila Nova poderia
ser melhor na questão das finalizações. “Criamos volumes
bons, oportunidades boas, e,
às vezes, em uma tomada de
decisão, naquele último toque,

FICHA téCnICA
Vila Nova x Guarani
Data: 6 de Setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio onésio Brasileiro Alvarenga (oBA), em
Goiânia. Árbitro: leandro Pedro Vuaden (rS). Assistentes: leirson Peng Martins (rS) e Maíra Mastella Moreira (rS). VAR: Pablo ramon Goncalves Pinheiro (VAr-FIFA) (rn)
Vila Nova: tony; Alex Silva, Alisson Cassiano, rafael
donato, Willian Formiga, Sousa, jean Martim, Arthur
rezende, dentinho, Kaio nunes, daniel Amorim
Técnico: Allan Aal

Guarani: Kozlinski; Ivan Alvariño, joão Victor e
derlan; júlio César, leandro Vilela, rodrigo Andrade e jamerson; Isaque, Giovanni Augusto e Yuri
Técnico: Mozart Santos

último chute para dentro do
gol a gente tem se precipitado
um pouco, mas a gente tem
trabalhado isso. Acredito que
a gente evoluiu muito nos últimos cinco jogos na questão
ofensiva, com jogadores de
uma qualidade maior, mobilidade maior. Além disso, o
entrosamento entre os atletas
também pesa”, pontuou Aal.
O técnico voltou a falar sobre a importância do equilíbrio entre ataque e defesa.
“Não podemos deixar de ter
esse equilíbrio, porque são jogos que vão ser decididos em
pequenos detalhes, então temos que estar muito atentos
na questão ofensiva mas também muito equilibrados na
questão defensiva, principalmente nesse jogo do Guarani,
onde a equipe é muito perigosa nessas saídas de trás e
nas transições. Tudo isso trabalhamos e conversamos. Esperamos fazer um grande jogo
para conseguir a nossa vitória”, completou. (Especial
para O Hoje)
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Lago seco em parques da Capital
causa transtornos a moradores

Lago do Parque Jerivá está completamente seco e a água empossada gera mau cheiro
e pode ser berço para proliferação dos focos da dengue durante período de estiagem
Fotos: Alexandre Paes

Alexandre Paes
Entre os meses de agosto, até por
volta de meados de outubro, o estado
de Goiás experimenta sempre uma
umidade do ar de deserto, atingindo
médias abaixo de 20%. De acordo com
a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a umidade ideal para os seres humanos
está entre 50 e 60%, com níveis aceitáveis
de até 30%.
O que poderia ser uma boa notícia
é que Goiânia tem muita área verde e
com lagos e nascentes que contribuem
positivamente para a qualidade do ar.
Mas com o extremo período de estiagem
os lagos dos parques de Goiânia estão
padecendo com a diminuição no nível
de água. E já se tem parque que nem
existe mais água.
Um exemplo é o lago do Parque Jerivá, na Vila Vera Cruz, que chegou a
secar totalmente, e os moradores estão
chateados com a situação. A dona Helena mora há mais de 40 anos no bairro,
e viu o que antes era uma região de
brejo se transformar em um parque
lindo para convivência dos vizinhos.
Ela que é vizinha da porta do parque
Jerivá fica muito triste de ver o lago
completamente seco.
“Isso aqui era pra ser um benefício, aonde a gente viesse, sentasse
e conversasse enquanto nos refrescamos. Esse lago sem água deixa o
ambiente até mais triste e quente.
É ruim ver o descuido com o parque”, conta Helena.
De acordo com a Agência Municipal
do Meio Ambiente (Amma), os agentes
realizam periodicamente o monitoramento de todos os lagos dos parques
da capital. “A própria estiagem contribui
para que baixem os níveis de todos os
lagos e cursos hídricos que cortam a cidade e até mesmo o país devido a secura”, explica Ormando José Pires Júnior,
Superintendente de Gestão Ambiental
e Licenciamento da Amma.

Lago das Rosas

No parque Lago das Rosas, região
central de Goiânia, a situação não é
muito diferente. As margens do lago
estão bem baixas, e quem frequenta o
local diariamente já nota a diferença.
“Eu acredito que nunca vi o lago abaixando tão rápido quanto esse ano. Além
de deixar a paisagem sem vida, acaba
afetando ainda mais a temperatura da
cidade, e ainda faltam meses até chegar
as primeiras chuvas”, disse Saulo Macedo, que corre diariamente no parque
há mais de 20 anos.
O superintendente informou ainda
que todos os seres vivos são remanejados quando os lagos baixam muito o nível de água. “Os nossos técnicos
sempre estão averiguando, e caso
ocorra situação de risco iminente,
eles realizam o manejo de todos os
animais para uma área mais apropriada onde possam ter qualidade
de vida e alimentos até o lago de recuperar”, concluiu Ormando.

Fauna e Flora do parque ficam
afetadas pela estiagem

Mesmo assim, a Bióloga Lídia Mamede, acha um descaso com a fauna
presente no local, já que muitos dos
animais contam com a água que existia
no lago do parque Jerivá. “A Amma
diz fazer o manejo desses peixes, mas
nem todos são retirados dos lagos
quando vão secando. Aqui mesmo começa um mau cheiro terrível conforme
seca, além de se tornar um criadouro
da dengue” explicou.
Ela que também possui um comércio
em frente ao parque diz que algo deve
ser feito o quanto antes para evitar
ainda mais a degradação ambiental.
“Acredito que poderiam fazer um replantio mais próximo ao lago, com uma
flora mais favorável, e com a recuperação das minas d’água presentes na
região", completou.
Morador da região há pouco mais
de 5 anos, o Jean Ricardo se reuniu

Amma diz que redução
de volume na água dos
lagos é natural no
período de estiagem;
Parque Jerivá padece
com a seca

De acordo com a
Agência Municipal do
Meio Ambiente
(Amma), os agentes
realizam
periodicamente o
monitoramento de
todos os lagos dos
parques da capital
com os outros vizinhos quando a Amma
esteve no parque pela última vez, e de
acordo com eles, os agentes informaram
que a lona que cobre o fundo do lago
pode estar danificada.
“Nós estamos sempre atrás de respostas, e da última vez que eles vieram
aqui falaram pra gente que o lago
seca totalmente porque a lona está
com furo ou rasgo. Só que ninguém
faz nada, e ficamos só esperando chover para a água acumular e o lago
voltar a vida”, explicou Jean.

Lago foi esvaziado para
realização de reparos

Em nota, a Amma informou que
apesar de fazer o monitoramento
constante de todos os lagos de parques
da capital, no período de seca “é natural que os lagos sofram redução do
volume de água.”
Sobre o lago do Parque Jerivá, a
agência diz ter deixado o lago secar
neste período de estiagem para realizar um necessário trabalho de manutenção. “Será realizada a troca da
manta, para facilitar que a água permaneça no lago durante as próximas
secas. Também serão feitos poços de
infiltração para a água da chuva. Com
a impermeabilização do entorno, é
natural que o nível do lençol baixe
com o passar dos anos”, dizia.
A pasta destacou ainda que, a lona
possui um custo médio de R$ 50.000,00
a qual deve ter a prestação de serviço
de fornecimento e instalação dela. A
compra está na fase de análise jurídica, e assim que aprovada deve ser
iniciada a obra de reparo.
Sobre o Lago das Rosas e os demais
lagos de Goiânia, a Amma afirmou
que é comum que haja redução do
volume de água ou até mesmo que
alguns lagos sequem por completo.
“É necessário o início do período de
chuvas, para que, aos poucos, o lago
retome o volume de água considerado
normal.” (Especial para O Hoje)

Bióloga Lídia Mamede disse considerar um descaso com a fauna já que
muitos dos animais contam com a água que existia no lago do Parque Jerivá
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Para STJ, CPC não dispensa juiz de
exigir hipoteca legal em interdição
Maria teve dificuldade para receber atendimento médico

Paciente com
queimaduras
não consegue
atendimento
pelo plano
Informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgadas em março de 2022 mostram
que mais de 49 milhões de brasileiros possuem algum
plano de saúde. Esse número representa aumento de
2,6% em relação a março do último ano. O plano que
teve mais alta foi o odontológico com aumento de
7,62%. A ANS destaca ainda que a assistência médica
complementar continua em alta com uma média de
mais de 46 mil usuários desde julho de 2020.
Muitos escolhem pagar um plano para conseguirem
atendimentos mais rápidos e melhores que os oferecidos
pelo sistema público de saúde. Contudo, o que era para
facilitar gera dor de cabeça em pacientes quando
surgem situações mais urgentes como é o caso da dona
de casa de 57 anos, Maria Lucimar Moris que sofreu
um acidente que ocasionou em queimaduras de segundo
e terceiro grau nas nádegas, pernas e mão.
No dia 1º de agosto de 2022, ela afirma que chegou em
casa à noite, mas estava sem energia elétrica e por isso
acendeu uma vela e colocou na mesinha. Maria acabou
pegando no sono e quando acordou a roupa já estava pegando fogo. Ela mesma conseguiu conter as chamas e
pediu ajuda. Segundo ela, a casa não teve danos.
Maria foi atendida no Hospital de Queimaduras ,
mas não pôde ser atendida pois o hospital não tem
convênio com a Unimed. Em uma semana, a paciente
passou por quatro raspagens no Hospital Estadual de
Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).
No dia 9 de agosto, Maria Lucimar foi transferida
para o Hospital de Queimaduras, mas em 17 de agosto
recebeu alta. Os curativos eram feitos diariamente e
por conta deste fato a paciente necessitou de uma ambulância para se locomover ao hospital devido ao grau
das lesões ocasionadas pelas queimaduras e pelo tamanho da sua extensão.
Ela sente dores insuportáveis além da impossibilidade
de conseguir se sentar. Os médicos receitaram uma
dieta e medicações especiais que são muito caras, e ela
está com dificuldade de arcar com isso. Ao solicitar
uma ambulância pela Unimed, ela obteve a resposta
do plano de saúde que disse “que o seu plano não
cobre tal demanda”.

Lesada

A paciente paga para o plano R$ 1,2 mil e nunca
atrasou o pagamento, mas mesmo assim não consegue
o serviço que para ela era essencial. “Estou me sentindo
mal, lesada. Quando eu precisei do plano ele não me
ajudou. Tive que pegar uber todos os dias queimada e
com dor porque não consegui ambulância”, conta.
Durante cinco anos ela usou o plano apenas para consultas de rotinas e exames, essa foi a primeira vez que
houve uma necessidade maior. O próximo dia de consulta
será em 8 de setembro para fazer o ajuste da roupa para
queimaduras, chamada de calça de compressão.
A sobrinha de Maria, Fernanda Santos, explica que
uma solução dada pelo plano foi deslocar a paciente
para a cidade de Anápolis, mas ficaria mais difícil dela
conseguir auxílio da família devido a distância. Fernanda
afirma que em 18 de agosto a família resolveu judicializar a denúncia.
“Tomamos todas as providências e estamos esperando
a concessão da liminar em relação a ambulância para
que minha tia saísse da casa dela e fosse para o hospital.
Durante esse meio tempo, que não saiu a liminar, ela
teve que ir de uber para fazer curativos e raspagem”.
Fernanda afirma ainda que os gastos com transporte
no período de troca de curativos ultrapassou R$2 mil.

Resposta do plano

Em nota à imprensa, a Unimed Goiânia apontou que
segue rigorosamente “todas as normas legais da Agência
Nacional de Saúde (ANS) e dos contratos de serviços
prestados”. Além disso, informou que os curativos “para
a paciente citada pela matéria podem ser feitos no
Serviço de Atendimento Unimed (SAU). Sobre os procedimentos já realizados na rede privada, de forma particular, ela pode solicitar o reembolso ao plano de saúde.
Além disso, caso precise de novo atendimento, a Cooperativa possui convênio com o Hospital de Queimaduras
de Anápolis”. (Sabrina Vilela, especial para O Hoje)

A Quarta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por unanimidade,
negou provimento ao recurso especial de
um curador que pedia para ser dispensado
de apresentar a garantia de hipoteca legal
no processo de interdição de sua esposa.
Para o colegiado, embora a hipoteca não
seja mais exigida na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), o
juiz pode determinar a prestação de alguma garantia pelo curador, e nada impede
que esta se dê mediante a especialização
de hipoteca legal – isto é, a especificação
de imóvel do curador que será hipotecado
como garantia do patrimônio do curatelado
a ser administrado por ele. A decisão teve
origem em ação ajuizada pelo marido com
o objetivo de interditar a mulher e ser
nomeado seu curador sem a necessidade
de especialização de hipoteca legal. O juiz
decretou a interdição e nomeou o autor
curador da incapaz, mas determinou a
especialização da hipoteca legal do imóvel

registrado em nome do casal, conforme
o artigo 1.188 do CPC/1973. No recurso ao
STJ, o curador requereu o afastamento da
exigência da hipoteca legal e, entre outras
questões, alegou que o CPC/2015, de aplicação imediata, deixou de exigir a garantia,
conforme o artigo 759. O requerente também sustentou que a idoneidade mencionada no artigo 1.190 do CPC/1973 se refere
à moral do curador, e, uma vez atendido
o requisito, seria desnecessária a prestação
de garantia. A relatora do recurso, ministra
Isabel Gallotti, lembrou que a aplicabilidade imediata do artigo 759 do atual CPC
não foi apreciada no tribunal de origem,
motivo pelo qual não pode ser objeto de
análise no STJ, em razão da falta de prequestionamento. De todo modo – ela comentou –, apesar de a hipoteca legal não
ser mais uma imposição legal, a doutrina
considera que é facultado ao juiz exigir a
prestação de qualquer garantia ao curador,
incluindo a própria hipoteca.

Bem de família
A Primeira Turma
do Tribunal Superior
do Trabalho determinou a liberação da penhora das vagas de garagem pertencentes a
duas sócias da Seara
Indústria e Comércio
de Produtos Agropecuários, que estão sendo executadas para

quitar uma dívida trabalhista. O entendimento do colegiado é
de que as vagas, por
não matrícula própria
no registro de imóveis,
estão vinculadas aos
respectivos imóveis,
bens de família, e, portanto, também são impenhoráveis.

Modernização tributária
A Comissão de juristas que atua na modernização dos processos tributário e administrativo no Brasil
agendou para hoje (6)
a votação de sua proposta final, que será
apresentada ao Congresso Nacional. Embora 6 de setembro
tenha sido decretado
ponto facultativo em

toda a Esplanada dos
Ministérios, por causa dos eventos relacionados aos 200
anos da Independência, a data para a reunião da Comissão
está mantida. A Comissão é presidida
pela ministra Regina
Helena Costa, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

Ministro do STF
debate sobre
problema de
população em
situação de rua
O ministro Alexandre de Moraes,
do STF, convocou audiência pública
para ouvir autoridades e membros
da sociedade em geral a respeito da
conjuntura das pessoas em situação
de rua. O tema é objeto da ADPF
976, em que o Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL), a Rede Sustentabilidade e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) alegam
que há o estado de coisas inconstitucional em relação a esse grupo.

PL prevê gratuidade de transporte
público para portador de autismo
O Projeto de Lei 2090/22 garante aos
portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) gratuidade dos transportes coletivos públicos. Será assegurado assento
especial e adaptado com reguladores de
luz e lâmpadas de sinalização por LED. A
proposta altera a Lei 12.764/12, que institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e inclui o transporte público integral
e gratuito como um direito dessas pessoas.
Pela legislação, o autista é considerado

pessoa com deficiência e, portanto, tem
direito ao passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual, desde que
comprove baixa renda. A gratuidade não
se aplica aos serviços de transporte seletivos
e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. A proposta
será analisada em caráter conclusivo pelas
comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

RÁPIDAS

t

2 TRF1 – Testemunha tem direito ao silêncio para não se autoacusar em depoimento. Com
esse entendimento, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) absolveu um
homem que havia sido condenado pelo crime de falso testemunho. (Especial para O Hoje)

Lei que dispensa aval do cônjuge
para esterilização é sancionada
O projeto de lei que dispensa o aval do cônjuge para
realização de esterilização voluntária – para mulheres, laqueadura, e para homens, vasectomia - foi sancionado pelo
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em março, o texto foi aprovado
pela Câmara e, em agosto, pelo
Senado.
O trecho de uma lei estabelecida em 1996, previa
que homens e mulheres casados precisavam da autorização do parceiro para se

submeter a cirurgia de esterilização voluntária, e a
nova legislação objetiva revogar o fragmento.
Além disso, a lei sancionada pelo Chefe do Executivo
também prevê a diminuição
de 25 para 21 anos a idade
mínima para realização dos
procedimentos. Como anteriormente, mulheres e homens seguem autorizados a
fazer a esterilização independentemente da idade,
desde que tenham ao menos

dois filhos vivos.
O texto altera ainda a possibilidade de a cirurgia de
laqueadura ser feita durante
o período de parto, hipótese
até então proibida. Portanto,
caso a mulher queira fazer o
procedimento, o pedido para
realizar a laqueadura deve
ser feito com pelo menos 60
dias de antecedência em relação ao parto, estando atenta
as “devidas condições médicas”. (Maria Paula Borges,
especial para O Hoje)
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Enfermeiros protestam contra
suspensão do piso salarial
Lei fixou em
R$ 4.750 o piso
nacional da
enfermagem dos
setores público
e privado
Daniell Alves
Após a suspensão da lei que
criava o piso salarial para os
enfermeiros, os profissionais
da categoria de Goiânia fizeram um protesto ontem (5). A
manifestação foi acompanhada
pelo Sindicato dos Enfermeiros
de Goiás (Sieg) e durou cerca
de três horas. De acordo com
a presidente do Sindicato, Roberta Rios, os enfermeiros pedem que a lei volte a vigorar e
que o novo piso seja pago o
mais rápido possível.
O texto do projeto, aprovado pela Câmara e pelo Senado,
fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado, valor
que serve de referência para
o cálculo do mínimo salarial
de técnicos de enfermagem
(70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).
"Fomos surpreendidos
com a notícia do Supremo
Tribunal Federal suspendendo por 60 dias o piso salarial
da enfermagem. Ele foi aprovado e sancionado em 5 de
agosto", explica ela. A lei está
em vigor desde 5 de agosto.
A titular informa que a categoria iria receber o novo piso
nacional no salário de setembro, porém isso não ocorreu
após a decisão do ministro Luís
Roberto Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a lei por 60 dias.

Piso e carga horário

Os enfermeiros ainda não
possuem uma lei para estabelecer o piso e carga horária da
categoria. Até o momento, exis-

Presidente do Sieg, Roberta Rios explica que enfermeiros pedem que lei volte a vigorar e que novo piso seja pago o mais rápido possível
te uma convenção coletiva da
rede privada, segundo Roberta
Rios, que define o piso conforme a carga horária, explica
Roberta. “Temos prefeituras,
por exemplo, fazendo credenciamento para pagar R$ 2,2
mil, enquanto outras pagam o
dobro. Não temos um piso nem
uma média salarial", aponta.
Diante deste cenário, a categoria deve lutar contra a
suspensão do piso. Para a presidente, a aprovação do piso
salarial se deu pela luta dos
trabalhadores da enfermagem. “Essa é mais uma afronta contra aqueles que sempre
estiveram na assistência. É
uma afronta que vai de encontro com os interesses dos
patrões”, critica.

Suspensão

No último domingo, o ministro Luís Roberto Barroso,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem
e deu prazo de 60 dias para
entes públicos e privados da
área da saúde esclarecerem
o impacto financeiro, os riscos

para empregabilidade no setor e eventual redução na
qualidade dos serviços.
Barroso considerou mais
adequado, diante dos dados
apresentados até o momento,
que o piso não entre em vigor
até esses esclarecimentos. Isso
porque o ministro viu risco
concreto de piora na prestação
do serviço de saúde principalmente nos hospitais públicos, Santas Casas e hospitais
ligados ao Sistema Único de
Saúde (SUS), já que os envolvidos apontaram possibilidade
de demissão em massa e de
redução da oferta de leitos.
O ministro frisou a importância da valorização dos profissionais de enfermagem, mas
destacou que “é preciso atentar, neste momento, aos eventuais impactos negativos da
adoção dos pisos salariais impugnados”. “Trata-se de ponto
que merece esclarecimento antes que se possa cogitar da
aplicação da lei”, completou.
Além disso, alertou que Legislativo e Executivo não cuidaram das providências para
viabilizar a absorção dos cus-

tos pela rede de saúde. “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.”

Riscos

Para o ministro, as questões constitucionais desta ação
são sensíveis. “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 con-

seguinte, a própria prestação
dos serviços de saúde.”
Também ponderou que “o
risco à empregabilidade entre
os profissionais que a lei pretende prestigiar, apontado
como um efeito colateral da
inovação legislativa, levanta
consideráveis dúvidas sobre
a adequação da medida para
realizar os fins almejados”.
E apontou que, em razão da
desigualdade regional no
país, há risco de prejuízos
maiores em regiões mais pobres do país.
As entidades privadas que
tenham condições podem e devem implantar o piso. “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 fazê-lo,
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.” (Especial para O Hoje)

SERRANÓPOLIS

Crânios são descobertos em sítio arqueológico
O município de Serranópolis (GO) continua a surpreender pesquisadores que
exploram a região. Durante
uma ação de escavação arqueológica no local, por
meio do projeto de pesquisa
Escavação do Sítio Arqueológico Serranópolis Goiás:
Novas Perspectivas, foi identificada uma estrutura funerária com dez crânios humanos no sítio arqueológico
denominado GO-Ja-02, complexo do Diogo.
As atividades, iniciadas em
2020, estão na quarta etapa e
são coordenadas pelos pesquisadores Julio Cezar Rubin de
Rubin e Rosiclér Theodoro da
Silva, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC
Goiás). O projeto de pesquisa
possui a aprovação do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por
meio da Superintendência de
Goiás e do Centro Nacional de
Arqueologia (CNA).
Segundo o geoarqueológo
da PUC Goiás, Julio Cezar Rubin
de Rubin, a estrutura funerária
possui uma datação relativa
de 3 a 4 mil anos e está muito
bem conservada. “Os novos
achados confirmam o potencial

A estrutura funerária possui uma datação relativa de 3 a 4 mil anos e está muito bem conservada
arqueológico da região e
abrem novas perspectivas
quanto aos estudos relacionados com a formação e ocupação do sítio”, destaca.
A referência cronológica
dos artefatos encontrados é
a sequência de camadas de
solo datadas no sítio, em que
as mais profundas são de
aproximadamente 11 mil
anos. De acordo com os pesquisadores, o sítio GO-Ja-02
foi selecionado para a pes-

quisa não apenas por apresentar bom estado de conservação, mas por representar
um contexto de ocupação de
alto potencial arqueológico.
As pesquisas buscam uma
correlação com os resultados
das primeiras investigações
desenvolvidas nas décadas
de 1970 e 1980. Também contribuem com os estudos a bioarqueologia, que trata da reconstrução do passado por
meio do estudo de remanes-

centes biológicos humanos
recuperados em contextos arqueológicos.
A ação no local faz parte
da retomada das pesquisas arqueológicas na região, iniciadas
ainda na década de 1970 sob
as coordenações dos arqueólogos Prof. Dr. Pedro Ignácio
Schmitz e do Prof. Dr. Altair
Sales Barbosa. “Na etapa em
que estamos, a escavação é
realizada em uma área de
17m2 com aproximadamente

1,70m de profundidade. As escavações continuam, portanto,
ainda é muito prematuro qualquer interpretação dos vestígios”, apontam os pesquisadores Júlio e Rosiclér.
Para os arqueólogos do
Iphan-GO, Danilo Curado e
Hellen Carvalho, as pesquisas
na região de Serranópolis ratificam a importância da existência do próprio Iphan,
como órgão gestor do patrimônio arqueológico. "Sem a
devida política de gestão dos
sítios, estes se perderiam devido aos impactos decorrentes dos empreendimentos e
do próprio desenvolvimento
econômico”, salientam.
A realização de nova pesquisa no sítio é de extrema
importância para a arqueologia em Goiás. "Já se passaram
50 anos desde as pesquisas iniciais no sítio. Hoje, novas tecnologias e recursos nos auxiliam a obter dados atualizados
sobre o solo de ocupação, o
DNA dos indivíduos que habitaram a região e, com isso, teremos muito mais informações
sobre nossos antepassados",
complementam os arqueólogos
do Iphan-GO. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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ESFAQUEADOS

Canadá procura suspeitos
de ataque que deixou
10 mortos e 15 feridos

Níveis de água no lago Manchar, localizado na província de Sindh, chegaram a alturas perigosas

Parte do Paquistão
está submersa por
série de inundações
históricas no país

A polícia canadense
procura dois suspeitos
de uma onda de esfaqueamento que matou
dez pessoas e feriu pelo
menos 15, principalmente em uma comunidade
indígena escassamente
povoada no domingo (4).
Os esfaqueamentos
em 13 locais diferentes
estão entre os assassinatos em massa mais letais
da história moderna do
Canadá e certamente repercutirão em todo o
país, que não está acostumado a ataques de violência em massa mais comumente vistos nos Estados Unidos.
“Estou chocado e devastado pelos horríveis
ataques”, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau em comunicado.
“Como canadenses, choramos com todos os afetados por essa trágica
violência e com o povo
de Saskatchewan”.
A polícia identificou
os dois suspeitos como

Damien Sanderson, de 31
anos, e Myles Sanderson,
de 30 anos, fornecendo
fotos e descrições, mas
sem mais detalhes sobre
o motivo ou as vítimas.
Uma declaração de líderes indígenas indicou
que os ataques podem estar relacionados a drogas.
“Esta é a destruição
que enfrentamos quando
drogas ilegais nocivas invadem nossas comunidades”, disse a Federação
das Nações Indígenas Soberanas. O grupo representa 74 Primeiras Nações em Saskatchewan.
Uma mãe de dois filhos estava entre as dez
pessoas mortas, informou
a mídia local, citando o
ex-parceiro da mulher.
Em maio, Myles Sanderson foi listado como
foragido pelo Saskatchewan Crime Stoppers, um
programa que incentiva
o público a cooperar com
a polícia. Não há mais
detalhes sobre por que
ele era procurado. (ABr)

Maior lago de água doce foi invadido pelas
autoridades com o intuito de impedir que áreas
próximas sejam atingidas pela força das enchentes
As autoridades paquistanesas invadiram intencionalmente o maior lago de água doce
do país no domingo (4), deslocando 100 mil pessoas de suas
casas, mas impedindo que
áreas próximas mais densamente povoadas sejam atingidas pela água das enchentes.
Os níveis de água no lago
Manchar, localizado na província de Sindh, no sudeste
do país, atingiram níveis perigosamente altos no fim de
semana, levando as autoridades a violar deliberadamente
o lago, de acordo com Jamal
Mangan, secretário especial
de irrigação do Paquistão.
A água liberada do lago
fluiu para os distritos próximos
de Jaffarabad e Bubak, com o
objetivo de poupar cidades e
vilas mais populosas em Sindh,
incluindo Sehwan, Dadu e
Bhan Syedabad, do pior das
inundações, segundo Mangan.
Chuvas recordes de monções que atingiram o Paquistão e o derretimento das geleiras nas montanhas do norte

do país afetaram 33 milhões
de pessoas (15% de sua população), de acordo com funcionários do governo e organizações de ajuda.
Um terço do Paquistão ficou submerso depois das chuvas mais fortes já registradas,
de acordo com imagens de satélite da Agência Espacial Européia (ESA). Algumas áreas,
particularmente as províncias
do sul de Sindh e Baluchistão,
viram cinco vezes seus níveis
normais de chuva de monção.
O número de mortes desde
meados de junho subiu para
1.305 no domingo, sendo quase
um terço das vítimas crianças,
de acordo com a Autoridade
Nacional de Gerenciamento
de Desastres (NDMA) do país.
Três milhões de crianças
agora precisam de assistência
humanitária urgente em todo
o Paquistão devido ao aumento do risco de doenças
transmitidas pela água, afogamento e desnutrição, alertou o UNICEF em comunicado
na última quarta-feira.

Várias agências internacionais de ajuda começaram
a chegar em um Paquistão
devastado pelas inundações
nesta segunda-feira (5), entregando alimentos, água potável e medicamentos necessários às vítimas do que as
Nações Unidas chamaram de
“monção com esteróides”.
“Isso não vai acabar em
dois meses”. O Dr. Deedar
Hussain, do departamento de
saúde do Paquistão, disse temer um surto de doenças
transmitidas pela água se as
águas da enchente não recuarem rápido o suficiente.
“Muitos pacientes nos procuraram. De acordo com nosso cadastro, recebemos 16 mil
pacientes (de todo o distrito).
A maioria dos pacientes sofre
de alergia por causa da água
(inundação), e há pacientes
que sofrem de diarreia e febre. Há pacientes que sofrem
de malária, estamos detectando parasitas neles após
realizar o teste”, disse Hussain
à Reuters no sábado (3).

EURÁSIA

Oito pessoas morrem em um
dos vulcões mais altos do mundo
Equipes de resgate tentam
alcançar os sobreviventes de
uma expedição de escalada
no vulcão mais alto da Eurásia, que matou oito pessoas,
disseram autoridades locais.
Os mortos faziam parte de
um grupo de 12 indivíduos,
incluindo dois guias, que escalavam o Klyuchevskaya
Sopka, na região nordeste da
península de Kamchatka, na
Rússia desde 30 de agosto,
disse a agência de notícias
estatal russa RIA Novosti.
A 4.750 metros, o Klyuchevskaya Sopka é um dos
vulcões ativos mais altos
do mundo.
O Ministério da Defesa Civil, Emergências e Assistência
a Desastres da Rússia disse à
mídia estatal que um grupo
de resgate está subindo para

Homens são suspeitos de ataque com dez mortos e 15 feridos

CHINA

Terremoto em Sichuan
mata mais de 40 e abala
capital da província
Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a província chinesa de Sichuan
nesta segunda-feira (5). O
fenômeno, que foi é o mais
forte a atingir a região desde 2017, deixou mais de
40 mortos, provocando
abalos na capital provincial de Chengdu e em províncias mais distantes. Ao
todo, 46 pessoas morreram
no terremoto, informou a
mídia estatal chinesa Xinhua na madrugada de
terça-feira (6), pelo horário
local, citando autoridades
da região em uma entrevista à imprensa.
Algumas estradas e casas perto do epicentro foram danificadas por deslizamentos de terra, enquanto as comunicações
caíram em pelo menos
uma área, de acordo com
a televisão estatal.
Nenhum dano a barragens e usinas hidrelétricas foi relatado dentro

de 50 km do epicentro,
embora os danos à rede
provincial tenham afetado
a energia para cerca de
40 mil usuários.
O epicentro foi na cidade de Luding, disse o
China Earthquake Networks Center, nas montanhas a cerca de 226 km
a Sudoeste de Chengdu.
Os terremotos são comuns
na província de Sichuan,
no Sudoeste, especialmente em suas montanhas a
Oeste, uma área tectonicamente ativa ao longo
da fronteira Leste do planalto Qinghai-Tibetano.
Laura Luo, que mora
em Chengdu, uma cidade
de cerca de 21 milhões de
pessoas, estava a caminho
de seu bloco de apartamentos quando viu pessoas saindo correndo de
seus arranha-céus em pânico depois de receber
alertas de terremoto em
seus telefones. (ABr)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA

Mortos faziam parte de grupo de 12 pessoas, incluindo dois guias
alcançar os sobreviventes,
que estão divididos entre seu
acampamento a cerca de
3.300 metros e em algum lugar no vulcão a uma altitude
de mais de 4.150 metros.
Os socorristas esperam chegar ao acampamento à meianoite e continuar subindo na
manhã seguinte ao amanhe-

cer, disse o ministério. Seu
progresso está sendo dificultado por condições traiçoeiras
e imprevisíveis, com ventos
fortes, temperaturas extremamente frias e neve em grandes
altitudes. Um processo criminal foi iniciado para investigar
a causa das mortes, informou
a RIA Novosti.

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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Sabores coreanos,
excêntricos e marcantes

Com intuito de promover intercâmbio cultural por meio da gastronomia, CCCB faz concurso culinário
Lanna Oliveira
Séculos de história e desenvolvimento cultural tornaram-se combustível para uma culinária de registro potente nas Coreias. Apesar
da relação estremecida desde a separação após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte e a Coreia do
Sul marcam a gastronomia mundial
com sabores marcantes. Com a ressalva das diferenças, em sua maioria,
a culinária dos dois países tem pontos
em comum que tem conquistado o
paladar brasileiro. Entre as especiarias, Kimchi, Bulgogi, Kimbap e Dolsot bibimbap são destaques.

Nos últimos anos, as Coreias têm
estado em evidência nos principais
noticiários do mundo. De um lado,
está a Coreia do Norte com a realização de testes nucleares. E, do outro, está a Coreia do Sul com a impressionante expansão da cultura
K-Pop, que tem influenciado jovens
em todo o mundo. Também parte
da cultura local, a culinária coreana
tem origem nas tradições nômades
e agrícolas. Com o decorrer da história, foi incorporando elementos
de outras culturas, resultado das
transformações políticas e sociais
que ocorreram.
O sucesso da gastronomia corea-

na no Brasil é tanto que desde 2013
o Centro Cultural Coreano no Brasil
(CCCB) promove o Concurso de Gastronomia Coreana com o intuito de
encurtar a distância cultural entre
a Coreia do Sul e o Brasil. Na edição
de 2022 as inscrições abertas a chefs,
cozinheiros, alunos de escolas de
gastronomia e público em geral podem ser feitas pelo site brazil.korean-culture.org. O autor do melhor
prato eleito por um trio de jurados
receberá um prêmio de R$ 5 mil.
Para o segundo e terceiro colocados,
os prêmios serão de R$ 2 mil e R$ 1
mil, respectivamente. Haverá também a escolha do melhor prato por

votação popular.
Com uma política mais conservadora, a Coreia do Norte, mais fechado para outros países, tem como
base da alimentação sua produção
interna, em especial o arroz. Já a do
Sul se abastece da cozinha tradicional
e europeia. É possível identificar ingredientes básicos em várias receitas
coreanas, tais como o tofu, a carne
e o macarrão. Também são comuns
o óleo de gergelim, alho, molho de
soja, gengibre, pimenta, repolho, a
doenjang, uma pasta de feijão fermentada, e a gochujang, uma pasta
de pimentão. Com relação à carne,
há a preferência pela carne bovina.

Kimchi é conhecido por ser altamente picante

Um dos pratos mais conhecidos e valorizados da culinária coreana é o kimchi, feito a partir de
acelga, gengibre, pimenta, alho, rabanete e outros vegetais. Muitas pessoas também acrescentam
camarão e molho de peixe para valorizar ainda mais o prato. Conhecido por ser altamente picante, o
kimchi é muito consumido durante o inverno coreano. Ele se assemelha com um tipo de conserva e
pode ser servido tanto no café da manhã quanto no almoço e no jantar.

Bulgogi é feito com carne vermelha e temperos diversos

Para quem gosta de carne bovina, o bulgogi talvez seja o prato coreano
mais recomendado. Seu modo de preparo é bem simples e ele fica com
uma aparência ótima depois de pronto. Você só precisa cortar a carne em
pedaços finos (uma boa dica é usar peças de alcatra) e aplicar uma
marinada com gengibre, alho, pimenta, açúcar e molho de soja. Comece
fritando a cebola com outros temperos (pimenta e molho de soja não
podem faltar) e depois adicione a carne. O mais recomendado é cozinhar a
carne em altas temperaturas para dar um sabor defumado.

Kimbap se assemelha ao tradicional sushi japonês

Se você gosta do clássico sushi japonês também vai gostar do kimbap, um bolinho de arroz cozido
com vegetais (como cenoura, pepino, pimenta e espinafre) envolto na alga de sushi. Visualmente, ele é
bem parecido com o sushi, mas tem um sabor diferenciado principalmente por conta da pimenta e da
diversidade de vegetais que possui. O kimbap também é um prato bem querido e saudável da culinária
coreana. Portanto, vale super a pena experimentar!

Dolsot bibimbap é um risoto coreano bem nutritivo e saudável

Essa talvez seja a opção mais saudável e nutritiva da lista. Apesar
de ter um nome complicado, o dolsot bibimbap é um prato bem simples
e fácil de fazer. Afinal, ele é um tipo de risoto feito com vegetais bem
saudáveis e nutritivos. Para preparar, você deve usar arroz coreano,
cebola, abobrinha, chuchu, berinjela, broto de soja (ou de feijão), nabo,
cenoura, carne moída e, é claro, a boa pimenta, que não pode faltar.
Existem várias versões dessa receita, o que faz ela ser bem variada em
relação aos ingredientes, especialmente no que se refere a tipos de legumes e de temperos. (Especial para O Hoje)
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O mel adoça a
ditadura que fere
Autor mineiro publica obra sobre um velho vendedor e um
menino sem futuro que fazem história na década de 1970

Cavalhadas de Pirenópolis: tradição secular
recebe reconhecimento internacional

Festa do ano
Cavalhadas de Pirenópolis vencem
prêmio internacional e desbancam
festividades populares do Chile,
Panamá, França e México
realizadas em 2022 no formato presencial, nos dias
5, 6 e 7 de junho. A festividade, que integra o Circuito
das Cavalhadas de Goiás,
contou com investimento
do Governo do Estado na
ordem de R$ 800 mil.

Elysia Cardoso
A tradicional Festa das
Cavalhadas de Pirenópolis
recebeu, na madrugada do
último domingo (4), o Prêmio Internacional Passaporte Aberto 2022. A premiação é promovida
anualmente pela Organização Mundial de Jornalismo de Turismo e foi divulgada pela Prefeitura de
San Luis Potosí, México.
O município goiano
venceu na categoria Festa
do Ano e compartilhou o
prêmio com o Campeonato Mundial de Alfajor, da
Argentina. Também concorreram os eventos Festa
de la Vendimia (Chile),
Fiexpo Latin América (Panamá), Noche europea de
los museos (França) e
Tianguis 2022 (México).
Para o secretário de Estado da Cultura, Marcelo
Carneiro, a premiação reforça o zelo que os realizadores e a população têm
com o patrimônio cultural
do Estado de Goiás. “Fiquei
muito feliz com a notícia. É
um reconhecimento justo
a essa festa que encanta todos que a assistem e que
mostra para o mundo as
nossas tradições”, ressaltou.
A secretária de turismo
de Pirenópolis, Vanessa
Leal, comemorou o prêmio,
que coloca Goiás entre os
expoentes da cultura no
mundo. “Esperamos que
esse prêmio, além de nos
ajudar na preservação e
salvaguarda do patrimônio, possa ser motivo de
muito orgulho e projeção
internacional”, destacou.
Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, as Cavalhadas de Pirenópolis voltaram a ser

Município goiano
venceu na
categoria Festa
do Ano e
compartilhou o
prêmio com o
Campeonato
Mundial de Alfajor

Um velho vendedor de
mel, ateu e anarquista; um
menino sem futuro, entregue
à própria sorte. A aproximação dos dois personagens,
em uma amizade improvável, é o ponto de partida de
'O Velho e o Menino: o Rio',
obra de estreia do escritor
mineiro José Carlos Martins.
A história é narrada por
Manuel, um imigrante português com mais de 70 anos,
metódico, franzino e não religioso, por influência do pai,
de quem também herdou a
tez morena. Um dia aparece
um menino, sem obrigação
alguma e com acesso livre
às casas dos clientes, que
passa a ajudar o velho em
sua tarefa diária.
Ambientada no ano de
1970, a narrativa oscila entre
presente e passado, ao trazer
as recordações de Manuel sobre sua infância e de outros
tempos tão difíceis quanto
aqueles vividos durante a ditadura militar no Brasil. O
autor, assim, faz o leitor refletir sobre o status quo em
áreas como política e religião.
'O Velho e o Menino: o Rio'
nasce de um conto, O Vendedor de Mel, em uma experiência dolorosa e profunda
do autor, que ficou adormecida por uma década. O rio,
terceiro elemento a intitular
a obra, surge para acolher e
unir os dois protagonistas. É,
também, uma homenagem a

João Guimarães Rosa, leitura
diária de José Carlos Martins,
professor de Letras e advogado aposentado.

Sobre o autor

José Carlos Martins é mineiro, nascido na cidade de
Areado, sul de Minas Gerais.

Graduado em Letras, ele lecionou por 12 anos. Em 1993
graduou-se em Direito pela
Universidade de Alfenas (Unifenas), trabalhou por 25 anos
na Justiça do Trabalho e atualmente está aposentado. Casado, tem duas filhas e um
neto. (Especial para O Hoje)

Cavalhadas de
Pirenópolis

Desde 2010, a Festa do
Divino Espírito Santo de
Pirenópolis, cuja programação contempla as Cavalhadas, é reconhecida
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Imaterial
do Brasil. Em 2022, a tradição nascida no século
XIX completou 204 anos.
Além dos três dias de
encenações de batalhas entre mouros e cristãos, também são realizados o ‘giro’
e os pousos de folia na cidade e nas fazendas da região, bem como alvoradas,
novenas e outras celebrações religiosas. Os mascarados são um espetáculo à
parte. Durante a festa, eles
saem às ruas brincando
com o público, fazendo algazarras e alegrando a festa.
(Especial para O Hoje)

José Carlos
Martins se dedica
à escrita, que
serviu de
ferramenta para
transformar a
nova rotina que
chegou com a
aposentadoria

RESUMO de noVelAS
t
Chamas da Vida
Xavier joga bebida em Pedro, que está desacordado.
Xavier deixa Pedro abandonado em um local ermo. Vilma
e Mercedes se encontram com
o advogado, que diz que o
caso é difícil. dra. Flavia chega
e o advogado de Mercedes
diz que Pedro está atrasado.
Vilma pergunta o que acontece se Pedro não chegar à
audiência. o advogado diz que
o juiz dará a guarda para Mercedes até que seja explicado
o motivo da ausência dele.
demoro vai até a casa de Vivi
e rafa para fazer companhia.
Flavia tenta ligar para Pedro.

Mar do sertão
daomé se preocupa com o
sentimento de vingança de Zé
Paulino, que afirma que voltará
para fazer justiça. Passam-se
dez anos. tertulinho diz a Candoca que deodora dará uma
festa para comemorar o aniversário de casamento dos
dois. josé se prepara para voltar
ao sertão com Maruan. Manduca pede que tertulinho fale
sobre seu pai. laura chega a
Canta Pedra. Candoca confessa
que jamais esqueceu Zé Paulino. josé descobre que daomé
morreu. laura diz ao Coronel
e a tertulinho que tem interesse nas terras de timbó.

Cara e Coragem
Martha questiona Anita sobre seu envolvimento com Ítalo. luana percebe uma lágrima
escorrer dos olhos de Clarice.
jonathan descobre que Margareth está tentando completar a fórmula de magnésio.
Andréa arma um encontro para
que Bob finalmente conheça
olívia. Gustavo se surpreende
quando danilo não se opõe à
decisão de retirar seus negócios de sua administração. regina manda dagmar deixar a
casa de Martha. danilo apresenta relatórios de crescimento
dos negócios e Gustavo pensa
em desistir de afastá-lo.

Poliana Moça
joão responde a helena sobre o que sente por Poliana.
otto empresta dinheiro a tânia,
para investir no livro. roger
chega no esconderijo e fica
bravo: ele vai ter que importar
uma peça para a perna de Pinóquio. helena começa a fazer
ciúme em joão, que pede conselhos amorosos a Marcelo.
Pedro e Chloe encontram as
certidões de nascimento deles.
joão tenta se entender com
helena, mas ela acredita que
o rapaz ama Poliana. raquel
recebe mimos de André. luca
e equipe decidem quem vai
ser o novo influenciador.

Pantanal
josé leôncio e josé lucas
conversam sobre política. o
Velho do rio diz a juma que
ela está grávida de uma menina e que vai pari-la na água.
tadeu anuncia o regresso da
comitiva. Maria Bruaca incentiva Zefa a ir ao encontro de
tadeu. Um matador chamado
Solano, contratado por tenório, chega ao Pantanal. tibério
e tadeu elogiam Zaquieu para
josé leôncio. tenório orienta
Solano para dizer que veio
para ser peão. tenório dá os
nomes de josé leôncio e dos
filhos e de Maria Bruaca e Alcides para Solano.
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Clássicos do reggae
o reggae será o ritmo do
lowbrow lab Arte & Boteco
nesta terça-feira (6), véspera
de feriado. A casa receberá
a banda Mandingaman, que
se apresentará a partir das
22h30, com o show l.I.V.e.
Além de canções do rei do
reggae Bob Marley, o repertório do grupo é marcado
por clássicos como Alpha
Blondy, dezarie, ernest ranglin, the Skatalites, Monty
Alexander e muito mais. Considerado um dos pioneiros
do reggae em Goiânia, o grupo iniciou sua história em
1997. Quando: terça-feira (6).
onde: rua 115, quadra F43A,
lote 214, nº 1.684, Setor Sul.
Goiânia. horário: 22h30.
Troca de figurinhas
o Buriti Shopping inaugurou um espaço para troca
de figurinhas esportivas. localizado no Piso 1, próximo
a Praça de Alimentação e em
frente a Kalunga, o local recebeu decoração especial e

Essência

Fernanda Petrillo

Instituto Federal de Goiás,
das 16h30 às 18h. Quando:
terça-feira (6). onde: rua 75,
n° 46, Setor Central - Goiânia. horário: 16h30 às 18h.

Hoje (6), véspera de feriado nacional, a banda
Mandingaman se apresenta no Lowbrow Lab Arte & Boteco
móveis temáticos, que remetem a atmosfera dos gramados. o espaço tem o intuito
de promover a interação entre os torcedores, além de
facilitar a troca de figurinhas.
Faltando pouco mais de dois
meses para o início do evento
esportivo mais aguardado
do ano, o espaço ficará disponível até o dia 18 de dezembro. Quando: até 18 de
dezembro. onde: Av. rio Verde, Qd 102/104 - Vila Sao tomaz, Aparecida de Goiânia.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h e das
14h às 20h, aos domingos.
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 terça-feira (6), no

arte em experiência
sensorial
Com acervo de arte nacional e internacional, a Casa
Fitó está aberta ao público.
espaço de arte expande conceito de loja de decoração
com acervo de artistas brasileiros e de outros países, e
propõe experiência sensorial
através do contato com a
arte. Capitaneada pelos sócios robson Mengatti, Wellington Andrade, Karina de
Grammont e eduardo Machado, a Casa Fitó tem o compromisso, além da comercialização, de entregar histórias
genuinamente originais por
trás de cada peça. onde: Avenida 136, nº 214, Setor Marista – Goiânia. horário: de
segunda à sexta-feira, das 9h
às 18h, e sábado, das 9h às
13h. Mais Informações: (@casafito.goiania).

Concerto propõe uma viagem pelo Brasil, seus nomes e
fatos históricos por uma visão literária bem menos heroica
que remetem e refletem sobre hinos e símbolos nacionais. O poema não tem nenhum propósito político, mas
parte da história do Brasil,
da chegada dos portugueses
até o ato da independência.

O programa inicia com
o clássico tema do programa
‘Voz do Brasil’, o Guarani
de Carlos Gomes e caminha
entre hinos Brasileiros, para
o desaguar dessa mistura
que forma o povo brasileiro

no samba ‘Aquarela do Brasil’, de Ary Barroso em todas
as suas cores, formas e suingue. O repertório vai além
da música, mas busca resgatar a originalidade de um
povo que proclama sua independência sem mitos, líderes, bandeiras ou partidos, mas que nasce da essência de um povo que busca sua liberdade.
A entrada é franca e a
admissão será por ordem
de chegada. O Teatro abrirá
às 19h30. Não é preciso retirar os ingressos antecipadamente. O concerto é uma
excelente chance de apreciar
um programa cultural de
qualidade executado pela
Banda sinfônica Juvenil de
Goiânia em simbiose com
outras linguagens artísticas.

Detalhe em Hailey Bieber,
esposa de Justin Bieber,
chama atenção dos fãs durante apresentação do cantor no Rock in Rio
A esposa do cantor justin
Bieber, a modelo hailey Bieber, fez uma homenagem
para os brasileiros durante a

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia traz responsabilidades,
mas também reconhecimentos.
Saiba manter uma postura organizada e de humildade, sem se
colocar acima ou abaixo de ninguém. Quanto mais tiver foco e
for produtivo, melhor será o dia.
tente não criar demandas novas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia tem mudanças e situações novas, então busque ser
maleável. Para ter avanços e produtividade, você precisará fazer
mudanças nos planos. Além disso, você pode se deslocar para
um lugar longe ou se aventurar
em um novo empreendimento.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia traz novidades, então
aguarde notícias, mas tente não
deixar que isso tire o foco das
suas atividades. Saiba ser planejado e organizado. Quanto
mais persistente estiver, mais
avançará e produzirá no dia de
hoje. Mantenha sua disposição.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje, as relações estão potencializadas e pode fazer boas parcerias ou receber uma boa dose
de confiança vindo de palavras
amigas. o dia tende a ser agitado,
cheio de conversas e demandas
que vão surgindo. Você pode tomar uma decisão importante.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Seu dia pode ser bem cheio
de trabalho. tome cuidado com
promessas falsas ou expectativas
exageradas. Seja prudente. é importante ser organizado nas suas
tarefas para não procrastinar ou
pular etapas. Mantenha seu ritmo.
o dia também favorece a saúde.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pede dedicação. Você
pode se deixar levar por excessos
devido à falta de foco e à vontade
de se divertir e ter prazer. Além
disso, você pode criar um novo
método mais eficaz e eficiente no
seu trabalho. Sua criatividade está
alta. Você pode realizar algo novo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode trazer dificuldade de foco ou medos indefinidos. A família pode estar potencializada e ajudas serão bem-vindas. Cuidado com a estagnação
ou a preguiça. o dia pode trazer
uma notícia que te traz alegria.

8

CELEBRIDADES
Demi Lovato madrinha de
casamento? Matheus e
Brenda surpreendem a cantora com pedido inusitado
durante o Rock in Rio
Vencedores do ‘Power Couple Brasil’, Brenda Paixão e
Matheus Sampaio surpreenderam demi lovato após o
show da cantora no rock in
rio no terceiro dia do festival.
na noite deste domingo (4),
nos bastidores do evento,
Matheus e Brenda foram
abençoados por demi lovato,
que declarou torcida para a
dupla na época do reality,
após um pedido de casamento surpresa. o casal compartilhou o momento nas redes
sociais. nas imagens, Matheus
se ajoelhou na frente de Brenda com demi lovato por perto. A maquiadora demonstrou
surpresa e gritou: "Meu
deus". em seguida, Brenda,
que protagonizou algumas
polêmicas no reality show e
disse não para ‘A Fazenda’,
repetiu a frase em inglês para
demi lovato entender, fazendo o mesmo na hora de dizer
sim para o amado. (lara nascimento, Purepeople)
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Prefeitura de Goiânia e Secult apresentam
o Concerto ‘A História da Independência’
Hoje (6), às 20h no Teatro
Goiânia, a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal
de Cultura realizam o evento
‘A História da Independência’, um concerto poético que
propõe uma viagem pelo
Brasil, seus nomes e fatos
históricos por uma visão literária bem menos heroica.
É uma homenagem aos 200
anos de Independência do
Brasil. Esta apresentação inédita foi idealizada pelo regente titular da Banda Juvenil de Goiânia Regis Jayme
junto ao dramaturgo e diretor teatral Wesley Neres.
Neste concerto, realizado
no mais tradicional espaço
cultural da cidade, a Banda
Juvenil se apresentará na formação de banda sinfônica
com intervenções de poesias

n

Jade Picon e Larissa Manoela tomam
atitude inesperada após polêmica no Rock in Rio
Por essa ninguém esperava! Frequentando a
mesma área vip do Rock
in Rio nesses primeiros
dias de festival, Jade Picon
e Larissa Manoela (ainda!)
não apareceram juntas em
nenhuma foto no evento.
De acordo com informações do jornal ‘Extra’, a
namorada de André Luiz
Frambach teria ‘saído de
fininho’ após um fotógrafo
sugerir um clique ao lado
da influenciadora, que fará
sua estreia como atriz em
‘Travessia’, próxima novela da TV Globo. Ao tomar
conhecimento da situação,
Jade desabafou: "Todo dia
tentam criar uma rivalidade feminina diferente...
apresentação do cantor canadense na terceira noite de
rock in rio. A modelo foi fotografada enquanto pegava
um transporte aéreo ao lado
de Bieber, que era incerteza
no festival, a caminho do rock
in rio, usando uma camisa
do Brasil. durante a apresentação de justin Bieber,
que fechou a noite do rock
in rio na noite deste domingo (4), hailey foi aclamada
por fãs do cantor enquanto
assistia o show. A modelo de
25 anos é neta e filha de bra-

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
tome cuidado com trapaças
e mentiras, inclusive você pode
acreditar em coisas falsas. Pode
ser preciso se esforçar muito
hoje, mas a dedicação valerá a
pena. A sua comunicação está
potencializada, então busque se
comunicar com sinceridade.

9

não tem necessidade disso,
independente se aconteceu
ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém E TÁ TUDO BEM!!!".
Larissa, pouco tempo depois, interagiu via Twitter
com a ex-‘BBB’: "Até porque boatos sempre correm
por aí, mas dizer a verdade
do que aconteceu ninguém
diz. Aliás, seu segurança
sileiros. Sua mãe é a designer
brasileira Kennya deodato e
seu avô o pianista eumir deodato, que vive nos estados
Unidos desde 1968. (lara
nascimento, Purepeople)
Gkay aposta em roupa com
muito enchimento para
Rock in Rio e web lembra
mascote de marca de pneus
Gkay voltou a virar meme
ao apostar em um look com
preenchimento preto e branco
ao curtir o terceiro dia do
rock in rio, neste domingo

tá bem? A volta na van
rendeu bons momentos",
divertiu-se. Segundo Larissa Manoela, os rumores
são infundados. "A gente
ficou sabendo dessa história hoje quando veio à
tona. A gente conversou e
ontem mesmo fomos embora juntas", contou à coluna ‘Splash’, do Uol. (Carmen Moreira, Purepeople)
(4). A produção foi criada por
rober dognani e chamou tanto a atenção como os cabelos
espetados que a influencer
ostentou um dia antes. nas
redes sociais, Gkay, que vem
surpreendendo com suas produções nada comuns, não escapou de comparações curiosas. A maioria dos internautas
ao olhar o look da influencer
se recordou do mascote de
uma marca de pneus. "Foi
vestida de boneco da Michelin", brincou um. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Sua energia está alta! Você
pode ter bastante disciplina e criatividade. é um dia que pede praticidade e realização. Pode haver
bons ganhos, bem como lucros
ou ajudas inesperadas. Quando
menos esperar, pode receber convites ou notícias empolgantes.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
A lua Crescente no seu signo
pode trazer alguma rivalidade,
brigas ou disputas. tome cuidado
e não menospreze a situação. Suas
emoções podem te trazer ansiedade ou uma leve tristeza. Vale a
pena refletir antes de agir para
não fazer as coisas por impulso.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Você pode se sentir bem sobrecarregado hoje, bem como
cansado e sem muito ânimo. Vale
a pena descansar e cuidar mais
da sua saúde. Além disso, pode
ser interessante se dedicar a coisas pelas quais você realmente
sente empolgação e motivação.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz desafios e necessidade de novas atitudes. Seja proativo e avance em suas tarefas e
responsabilidades. Você estará
com mais poder de liderança hoje.
é possível tomar uma decisão arriscada e inovadora, mas que acabará sendo a melhor opção.
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Pets na fisioterapia
Paralisias, ruptura
de ligamentos,
artrites e artroses
são algumas das
patologias que
acometem cães e
gatos e podem
ser amenizadas
com o método

Médico veterinário detalha o
que é e para que servem os
procedimentos que
proporcionam saúde e bemestar aos pets

Elysia Cardoso
A área da saúde responsável por estudar, avaliar, diagnosticar e tratar lesões é conhecida como Fisioterapia.
Apesar do que muitos possam
pensar, os tratamentos fisioterapêuticos não são destinados apenas para tratar humanos. Animais de estimação também recebem cuidados por
meio da Fisioterapia Veterinária, método que consiste na
aplicação de conhecimento e
técnicas, visando proporcionar
saúde e bem-estar aos pets.
O professor do curso de
Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, médico
veterinário, Thiago Bastos, detalha o que é e para que servem os procedimentos. “A fisioterapia veterinária é uma
das ferramentas mais eficientes no auxílio clínico, não só
na prevenção de lesões do aparelho locomotor, como na recuperação funcional e de lesões, principalmente, no resgate da qualidade de vida do
animal acometido”, pontua.
Além disso, a fisioterapia

animal tem sido, através de diferentes métodos, uma ferramenta eficaz nos programas
de emagrecimento. Os planejamentos nutricionais somados
à pesquisa de patologias associadas e a fisioterapia fornecem
informações vitais para a estruturação de um programa
de emagrecimento gradual e
saudável, resgatando a qualidade de vida dos pets e ajudando no combate a progressão
de diversas enfermidades relacionadas ao excesso de peso.
É importante ressaltar que
os animais hiperativos, ansiosos e inquietos também
encontram na fisioterapia um
canal perfeito para liberar
suas energias canalizadas,
evitando o aparecimento de
problemas importantes como
apatia, carência, agressividade e latidos em excesso.
O doutor em ciência animal
destaca que é importante que
o tutor esteja atento a quaisquer
sinais de problemas de saúde

nos pets, como alguma complicação ortopédica em função
de traumas, acidentes ou em
razão da velhice ou excesso de
peso. “A fisioterapia pode até
mesmo substituir a necessidade
de intervenções cirúrgicas, evitando futuros sofrimentos e
adequando o pet em um condicionamento físico ideal. É importante conversar com o médico veterinário para uma avaliação das opções de tratamento. Dessa forma o pet poderá
ter uma vida feliz e saudável”,
aconselha o especialista.
O docente relata que a prática da Fisioterapia Veterinária
teve origem no tratamento de
equinos e evoluiu para atender
animais de pequeno porte. Alguns procedimentos fazem
parte da rotina de cuidados
com os animais, como a eletroterapia (uso de correntes
elétricas para alívio da dor e
fortalecer a musculatura); cinesioterapia (alongamentos e
exercícios terapêuticos, que

são aplicados na reabilitação,
principalmente em animais
com problemas ortopédicos e
neurológicos) e laserterapia
(usada para alívio da dor, em

afecções agudas ou crônicas).
Outras aplicações incluem acupuntura, hidroterapia, ultrassom e massoterapia. (Especial
para O Hoje)

demais especialidades
Dentre as especialiDaDes Da fisioterapia pet
em que ela atua De forma exemplar estão:
fisioterapia pet na ortopeDia animal:
atua como tratamento conservativo para patologias como displasia coxofemoral, tendinites, artrose, miosites, osteocondrite dissecante, luxação de patela, ruptura de ligamento cruzado, fraturas e outros.
fisioterapia pet na neurologia animal:
atua com eficiência no combate de patologias como a hérnia de disco,
mielopatias degenerativas, síndrome de Wobbler, injúrias de nervo periférico, doenças do sistema nervoso central, cinomose, tetraparesias e
tetraparesias e outros.
outros casos:
auxilia no tratamento de má formação congênita ou adquirida, contraturas, distensões e lesões musculares, injúrias atléticas, panosteíte, fraquezas e atrofias musculares secundárias e outros.

CINEMA
t
esTReIas

Águas: 14h. Cineflix Aparecida: 14h25.

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

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.

‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa – Versão Estendida’, com cenas inéditas, chega aos cinemas
(Spider-Man: no Way home,
2021, eUA). duração: 2h 28min.
direção: jon Watts. elenco: tom
holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch. Gênero: Ação,
aventura, fantasia. Cinemark
Flamboyant: 14h20, 15h30,
17h40, 18h50, 21h. Cinemark
Passeio das Águas: 13h20, 15h,
16h40, 18h20, 20h, 21h. Cineflix
Aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
eM CaRTaZ
After – Depois da Promessa
(After ever happy, 2022, eUA).
duração: 1h35min. direção:
Castille landon. elenco: josephine langford, hero Fiennes
tiffin, louise lombard. Gênero: drama, romance. Cinemark
Flamboyant: 13h45, 14h,
16h20. Cinemark Passeio das
Águas: 18h30. Kinoplex Goiânia: 16h15. Cineflix Aparecida:
18h35. Cineflix Butiti: 19h10.
Um Lugar Bem Longe Daqui
(Where the Crawdads Sing,
2022, eUA). duração: 2h05min.
direção: olivia newman. elenco:
daisy edgar-jones, taylor john
Smith, harris dickinson. Gênero: drama, suspense. Cinemark
Flamboyant: 14h40, 15h10,

17h30, 18h, 20h30, 21h. Cinemark Passeio das Águas: 14h40,
17h30, 20h20. Kinoplex Goiânia:
16h20, 21h10. Cineflix Aparecida: 16h25, 19h, 21h35. Cineflix
Butiti: 16h30, 19h10, 21h10.
Não! Não Olhe! (nope, 2022,
eUA). duração: 2h10min. direção: jordan Peele. elenco:
daniel Kaluuya, Keke Palmer,
Steven Yeun. Gênero: terror,
suspense. Cinemark Flamboyant: 14h20, 17h20, 18h50,
20h20, 21h50. Cinemark Passeio das Águas: 18h, 19h05,
21h30, 22h. Kinoplex Goiânia:
16h, 18h40, 21h20. Cineflix
Aparecida: 18h50, 21h30. Cineflix Butiti: 18h50, 21h20.
Dragon Ball Super: Super
Herói (dragon Ball Super: Super hero, 2022, japão). duração: 1h39min. direção: tetsurô
Kodama. elenco: Masako nozawa, Masako nozawa, toshio
Furukawa. Gênero: Animação,
ação, fantasia. Cinemark Flamboyant: 13h, 15h20, 15h25.
Cinemark Passeio das Águas:
16h. Cineflix Aparecida: 14h15.
O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: the legend of

hank, 2022, eUA). duração:
1h43min. direção: rob Minkoff, Mark Koetsier. elenco:
Samuel l. jackson, Michael
Cera, Mel Brooks. Gênero: Animação, comédia, família. Cinemark Flamboyant: 13h15,
15h40, 18h10, 18h15. Cinemark Passeio das Águas:
14h15, 15h30, 16h40, 18h20.
Kinoplex Goiânia: 15h30. Cineflix Aparecida: 14h45, 17h.
Trem-Bala (Bullet train, 2022,
eUA). duração: 2h07min. direção: david leitch. elenco:
Brad Pitt, Sandra Bullock, joey
King, Aaron taylor-johnson.
Gênero: Ação, suspense. Cinemark Flamboyant: 17h45,
17h50, 20h35, 22h10. Cinemark Passeio das Águas:
20h50. Kinoplex Goiânia: 21h.
Cineflix Aparecida: 16h. Cineflix Butiti: 20h20.
DC Liga dos Superpets (dC
league of Super-Pets, 2022,
eUA). duração: 1h46min. direção: jared Stern. elenco:
Marcelo Garcia, dwayne johnson, duda espinoza. Gênero:
Animação, fantasia, aventura,
família. Cinemark Flamboyant:
14h10. Cinemark Passeio das

Elvis (elvis, 2022, eUA). duração: 2h39min. direção: Baz
luhrmann. elenco: Austin Butler, tom hanks, olivia dejonge. Gênero: Biografia, musical. Cinemark Flamboyant:
20h45. Kinoplex Goiânia:
17h30, 20h40.
Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: the rise of Gru, 2022,
eUA). duração: 1h28min. direção: Kyle Balda, Brad Ableson.
elenco: leandro hassum, Steve
Carell, Alan Arkin. Gênero: Animação, ação, comédia, família.
Cinemark Flamboyant: 14h05,
16h10, 16h15. Cinemark Passeio
das Águas: 13h10, 16h10,
16h30, 18h40. Kinoplex Goiânia:
14h30, 16h30. Cineflix Aparecida: 16h50. Cineflix Butiti: 16h50.
Thor: Amor e Trovão (thor:
love And thunder, 2022, eUA).
duração: 1h59min. direção:
taika Waititi. elenco: Chris
hemsworth, natalie Portman,
Christian Bale. Gênero: Aventura, ação, ficção científica. Cinemark Flamboyant: 18h50,
21h50. Cinemark Passeio das
Águas: 13h, 21h. Kinoplex Goiânia: 18h30. Cineflix Aparecida:
20h40. Cineflix Butiti: 21h40.
Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eUA). duração: 2h11min. direção: joseph
Kosinski. elenco: tom Cruise,
Miles teller, jennifer Connelly.
Gênero: Ação. Kinoplex Goiânia: 17h45, 20h30.
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Negócios
O olhar cauteloso e
detalhista também
aparece como um
diferencial no
momento da
compra

Investimento de mulheres cresce
40% no mercado imobiliário
Conceitos como
igualdade, diversidade e equidade
têm contribuído
muito para a valorização da presença
feminina
Rodrigo Melo
Em um mercado tradicionalmente marcado pela presença masculina na aquisição
e venda de imóveis, o cenário
aos poucos vai se transformando com o aumento da presença feminina como investidora no mercado imobiliário.
É o que indicam os dados de
uma imobiliária que tem sedes
em São Paulo e Santos, reconhecida por intermediar a
compra e venda de imóveis.
Segundo o COO Rafael Sorrigotto, que realizou um estudo sobre as vendas da empresa, as mulheres têm buscado investir num mercado
sólido e em crescimento. Em
2020, a porcentagem de clientes compradoras na imobiliária correspondeu a 27% e,
quando acompanhadas, em
22% - ou seja, quase 50% dos
negócios envolveram mulheres naquele ano.
Já até julho de 2022, esse
dado corresponde a um aumento de 40% em relação a
2020. Isso significa que 70%
das compras e aquisições deste ano foram feitas só por
mulheres ou por mulheres
acompanhadas por outro
comprador.

Profissionais femininas

Na própria imobiliária, a
presença feminina é mais ro-

busta, com mais mulheres
que homens atuando nos bastidores deste mercado. Atualmente, 67% dos profissionais
são mulheres.
De acordo com as sócias
Ana Shaida, Ana Karina Barbosa e Camila Raghi, partindo de uma análise macro, a
evolução na compreensão de
conceitos como igualdade,
diversidade e equidade tem
contribuído muito para a valorização da presença feminina no mercado de trabalho. Isso aumenta a renda,
autonomia e, consequentemente, segurança nas mulheres para investirem não
só no mercado imobiliário,
mas no mercado de investimentos como um todo.

Apesar de tradicionalmente o perfil investidor ser masculino, cada vez mais as mulheres estão assumindo o protagonismo, como é possível
ver na evolução do número
de investidoras nesta imobiliária ao longo dos anos:

2020

2 Clientes compradoras
mulheres: 27,27%;
2 Clientes compradoras
mulheres acompanhadas:
22,45%;
2 Mulheres nas aquisições:
49,72%;

2021

2 Clientes compradoras
mulheres: 39,44%;
2 Clientes compradoras

mulheres acompanhadas:
29,88%;
2 Mulheres nas aquisições
em 2021: 69,32%;

2022 (até o mês de julho)

2 Clientes compradoras
mulheres: 34,66%;
2 Clientes compradoras
mulheres acompanhadas:
35,33%;
2 Mulheres nas aquisições
em 2022: 69,99%.

Perfil

Segundo Ana Shaida, o
perfil das mulheres investidoras é bem variado. Desde
jovens que estão em busca
do primeiro imóvel e que visam, além da moradia, uma
revenda com lucro e liquidez
a médio prazo, até aposentadas que buscam imóveis com
custos fixos mais enxutos e
boa rentabilidade de aluguel.
“Percebemos que as mulheres tendem a ser mais detalhistas, pesquisam mais,
ponderam mais e costumam
equilibrar a lógica com a sensibilidade. Isso resulta em uma
compra menos impulsiva e
com mais acertos. O ‘bom negócio’ não só no quesito valor,
mas também no bom produto
que vai atender melhor e trazer liquidez”, acrescenta.
Do lado das vendas, o perfil
das associadas que atuam
dentro da imobiliária também
é bastante plural, com mulheres em diferentes idades
e perfis profissionais. A simi-

laridade encontra-se na sensibilidade em lidar com pessoas, na empatia e na habilidade de resolver conflitos, heranças culturais e sociais adquiridas ao longo da história.
O olhar cauteloso e detalhista também aparece como
um diferencial no momento
da compra. Camila Raghi relata que, ao investir em seu
imóvel, fez uso não só da sua
expertise profissional como
também da sua sensibilidade.
“Mesmo sendo um imóvel
comprado para fins de aluguel, elegi coisas que não abriria mão se fosse morar, como
detalhes da localização, posição solar, ventilação, projeto
de arquitetura e interiores,
entre outros. Tudo isso pensando em acomodar melhor
o inquilino que locar o espaço
e, também, na liquidez e valor
que esses detalhes trazem
para o investimento, seja no
aluguel ou em uma possível
revenda a longo prazo.”
Apesar do aumento da representatividade feminina no
mercado imobiliário, a empresa entende há muito o que
transformar e construir dentro da sociedade em relação
ao assunto. Além de falar e
debater sobre as dificuldades
que as mulheres ainda enfrentam diariamente, é necessário que mais mulheres
atuem nesse mercado, ocupem cargos de liderança e
construam um legado. (Especial para O Hoje)

