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Agronegócio goiano tem
crescimento na geração
de postos de trabalho
Dados do Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada da USP apontam que no
segundo trimestre deste ano mais de 19 milhões
de pessoas trabalhavam no ramo do agrone-

gócio. A pesquisa destaca ainda um aumento
de 4,6% de ocupação no setor. Esse percentual
representa 839 mil pessoas em comparação
com o mesmo período de 2021. Cidades 11
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Marcelo carreira

como a digitalização ajuda
empresas a se tornarem ‘verdes’
Opinião 3

Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos criticou a abordagem da Guarda Civil Metropolitana e da Agência Municipal do Meio Ambiente

Prefeitura despeja 80
famílias no solar Ville

80 famílias foram despejadas na tarde de segunda-feira (5)
do bairro Solar Ville, em Goiânia. A prefeitura alegou que o
local seria uma área de preservação permanente. Cidades 9

Em sabatina, Wolmir defende ‘fome zero’ em Goiás

Gilberto SoareS

evento deve movimentar
r$ 70 mi em negócios

O candidato ao Governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado,
participou, na manhã da última terça-feira (6), da sabatina promovida pelo grupo O HOJE. Wolmir foi o primeiro
dos postulantes a ser sabatinado pelos jornalistas Felipe Cardoso, Francisco Costa e Wilson Silvestre. Política 2

871 pacientes
tratam esclerose
múltipla em Goiás
Esclerose múltipla é uma doença
neurológica que atinge 35 mil
pessoas no Brasil - a maioria
mulheres. Mesmo assim, é desconhecida por 80% da população,
diz estudo da UFPB. Cidades 11

Pessoas em situação de rua vivem drama
sem contar com acolhimento em Goiânia

O Paço não estaria oferecendo banheiros ou kits de higiene para pessoas em
situação de rua. Foi o que constatou o relatório realizado pelo Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado. Cidades 10

Candidatos ao governo
falam sobre segurança

Agronegócio conquista
protagonismo eleitoral

Política 5

Política 6

Isabella Lima / O Hoje

Opinião 3

Justiça manda
plano tratar
idosa com câncer
Uma idosa de Goiânia diagnosticada com câncer de ovário ganhou na Justiça o direito de receber cobertura para seu tratamento, com medicamentos custeados
pelo plano de saúde. Cidades 9

Jair ventura
valoriza sequência
de vitórias

Leia nas CoLunas

t

Xadrez: Major Vitor Hugo

mira no Plano de Governo e
Jair Bolsonaro na campanha

Política 2

Após a vitória contra o Santos,
o técnico do Goiás disse que
sua equipe tem muitos motivos
para comemorar. Esportes 7

econômica: Perto de 54% do

ganho de receita veio de itens
que não se repetirão

Economia 4

De viraDa
e no OBA, Vila Nova
vence o Guarani

esplanada: Penúltima semana
de agosto tem mais menções
sobre eleições na imprensa
Política 6

Livraria: ‘Dicionário da Independência do Brasil’ traz
743 verbetes sobre o tema
Essência 14

Conhecendo os grandes
eventos pelos bastidores

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

O produtor Rodrigo Borges foi ao
‘Papo Xadrez’ contar experiências
em festivais e eventos. Essência 13

Em casa, o Tigre conquistou
três pontos diante do Guarani,
nesta terça-feira (06), ao vencer por 2 a 1. Esportes 8

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Xadrez

Wilson Silvestre |

Vitor Hugo mira no Plano
de Governo e Bolsonaro
PGR pediu que investigação fosse enviada ao gabinete de Barroso

Moraes nega
deixar relatoria
de falsa ligação
de vacina e HIV
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), negou na última terça-feira (6) um pedido da
Procuradoria-Geral da República (PGR) para que deixasse
a relatoria do caso em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado por falsa associação entre a vacina contra a covid-19 e o risco de contrair o HIV. Na segunda (5), em manifestação assinada pela vice-procuradora-geral da República,
Lindôra Araújo, a PGR solicitou que a investigação fosse
enviada ao gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, que
já seria o responsável por outros pedidos sobre o assunto
no Supremo. Caso contrário, poderia haver “anulação
futura” do processo, argumentou ela.
Lindôra Araújo também pediu a interrupção das investigações até que o plenário do Supremo julgue um pedido da
PGR para o arquivamento da investigação aberta por Moraes.
Tal pedido já foi negado por Moraes e um recurso do tipo
agravo contra essa decisão ainda aguarda julgamento. O julgamento do agravo sobre o caso foi interrompido no mês
passado por um pedido de vista do ministro André Mendonça
e não tem prazo para voltar à pauta do Supremo.
Enquanto o recurso não é julgado, Moraes autorizou
pela segunda vez, no fim de agosto, a prorrogação das investigações por mais 60 dias, a pedido da Polícia Federal (PF) e
com a anuência da própria PGR, destacou o ministro. A
prorrogação foi deferida “considerando a necessidade de
prosseguimento das investigações”, frisou Moraes. (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

Nesta terça-feira (6), ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o
candidato ao Governo de Goiás, Vitor Hugo
(PL), gravou um vídeo direcionado à população de Ouro Verde em comemoração
ao Bicentenário da Independência do
Brasil. Bolsonaro agradeceu, de forma
bem descontraída, “a todos de Ouro Verde
de Goiás pelo apoio [a ele e Vitor Hugo] e
consideração”. Seria uma ato corriqueiro
durante uma campanha eleitoral, mas a
estratégia de Vitor Hugo mira na popularidade de Bolsonaro em Goiás, onde o
voto conservador é predominante. “As
pesquisas que utilizam metodologias sérias
e que abrangem um universo de pessoas
maior mostram que o presidente transfere
votos, mas não só isso: temos um Plano de
Governo consistente, elaborado por mais
de 60 especialistas em gestão pública.”
Vitor Hugo sabe que a aprovação do sentimento popular passa por uma construção
de imagem voltada às pessoas mais carentes. “Sou grato aos prefeitos que me
apoiam, a exemplo do Rodrigo [Pereira
Fonseca] de Ouro Verde, a vice Ana Paula,
primeira-dama
Beatriz Nayara
Reis e todos os
amigos
de
Ouro Verde
que fizeram
uma recepção muito
bonita no
último final de
semana.”

Agenda Mendanha

Candidato ao Governo de Goiás, Gustavo
Mendanha (Patriota) cumpre uma extensa
agenda neste 7 de setembro. Logo às 8
horas participa do desfile alusivo ao Bicentenário da Independência, às 11 aterriza
em Minaçu e às 16 horas começa uma série
de reuniões em Aparecida com aliados.

(62) 99314-0518

xadrez@ohoje.com.br

Wolmir social

Nesta terça-feira (6), o candidato a governador
de Goiás, Wolmir Amado (PT), foi sabatinado no
programa Momento Político, do canal O Hoje
News. Durante 1 hora discorreu sobre suas propostas de governo com ênfase na rede de proteção
social. “Não é justo o Estado ser um dos maiores
produtores de grãos e carnes do País e ter mais
de 400 mil famílias passando fome.” Wolmir
disse ter visitado lugares onde as pessoas estão
literalmente “abandonadas pelo poder público”.

Damares resistente

Apoiadores da ex-ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos),
na corrida ao Senado pelo Distrito Federal não
desanimaram com a liderança nas pesquisas
da adversária Flávia Arruda (PL). Damares acredita que o apoio da primeira-dama Michelle
Bolsonaro – que já gravou vídeos e material de
campanha, vai alterar o favoritismo de Flávia.

Retrato da crise

Politólogos de plantão cravam que a disputa
eleitoral só vai ‘esquentar’ faltando uma semana
para ir às urnas. A descrença na política e em
seus agentes é explicada, em parte, pela polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e
Jair Bolsonaro (PL), mas também pela crise
que insiste em bater à porta do brasileiro. Faz
sentido já que o número de famílias endividadas
atingiu 79%, número que afasta o cidadãoeleitor do debate político.

Apenas promessas

O que não faltam são promessas dos candidatos
oferecendo um mundo melhor, mas sem dizer de
onde vem essas benesses. O cidadão comum sabe
que “dinheiro não cresce em árvores” e que a escassez de recursos em todos níveis de governo,
sejam eles municipais, estaduais ou federal não
se materializam depois da eleição.

Arthur da estrada

Depois que deixou a Prefeitura de Goiânia,
o ex-secretário de Projetos Estratégicos, Arthur Bernardes, voltou a advogar atuando
em Goiânia e Brasília. Arthur é advogado
tributarista com especialização em políticas
públicas, mas com expertise em estratégias
políticas. (Especial para O Hoje)

Em sabatina, Wolmir Amado defende
trabalhar por ‘fome zero’ em Goiás
Wagner Pereira

eLeições

“A fome dobrou em Goiás. Se
passarmos pelo governo e restar
alguém com fome, não valeu a pena”
Felipe Cardoso e Ícaro Gonçalves
O candidato ao governo de
Goiás pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Wolmir Amado,
participou, na manhã da última terça-feira (6), da sabatina
promovida pelo grupo O HOJE.
Ele foi o primeiro dos postulantes a ser sabatinado pelos
jornalistas Felipe Cardoso,
Francisco Costa e Wilson Silvestre. No decorrer desta e da
próxima semana será a vez
dos candidatos Ronaldo Caiado
(UB), Gustavo Mendanha (Patriota) e Major Vitor Hugo (PL),
respectivamente.
No encontro da última terça,
Wolmir pôde falar das composições firmadas pelo partido
para a disputa deste ano, bem
como as ações previstas em
seu plano de governo. Ao ser
questionado, especificamente,
sobre as composições, o petista
reconheceu certo “prejuízo”
em relação às alianças que inicialmente eram estimadas pelas lideranças. Porém, assegurou ter aberto diálogo com todos desde maio do ano passado.
“Enquanto no País se encaminhavam muitas iniciativas
para criar uma frente ampla,
com uma coligação grande sob

a liderança de Lula, aqui todas
as tentativas encontravam um
‘partido único’, o partido do
‘aguardando’, todos estavam
aguardando. Eu conversei com
todos desde maio do ano passado. Foi mais de um ano de
diálogo e tratativas, e todos
aguardavam”, disse. Depois,
emendou: “Estamos com quatro partidos, com mais de 100
candidatos pela coligação e seguindo em frente”.
Ele também defendeu, ao
longo do encontro, a aposta de
vincular o seu nome ao do expresidente Lula na tentativa de
alavancar nas pesquisas de intenção de voto e, consequentemente, terminar a disputa vitorioso. Na interpretação do petista, que vai na contramão dos
especialistas, Lula tem condições
de transferir votos. Ele argumenta com base no contexto
polarizador entre Lula e Bolsonaro e, consequentemente, o
destaque de seus indicados.
“As pesquisa a que tive
acesso, os pesquisadores fizeram perguntas aos eleitores
de Bolsonaro e Lula, se eles
têm capacidade de transferência de voto, e em ambos
os casos o eleitor diz que votaria no candidato indicado

“Em nosso projeto, os pobres têm que ficar no coração do orçamento”, disse na sabatina do O Hoje
[por um deles]”, disse.
“Além disso, o partido tem
capilaridade. Aqui em Goiás,
nós temos 45 mil pessoas filiadas e milhões no Brasil. O partido tem história, o PT teve experiência de gestão, tem história nas prefeituras do estado,
os nomes do partido são conhecidos como lideranças que
já atuaram no Executivo e nas
prefeituras”, destacou.
Ele ainda citou o candidato
ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). “Em 2018,
quando o Haddad se lançou,
ele não era tão conhecido assim. Mas ele se apresentou e o
Lula o lançou [como o candidato]. Ou seja, o Lula continuou
naquela situação controversa

em que se encontrava e o Haddad eclodiu com uma força
enorme. Isso para citar apenas
um nome”, pontuou.
O candidato ao governo
goiano ainda aproveitou o espaço para alfinetar o governador Ronaldo Caiado (UB)
que trabalha pela reeleição.
Quando questionado sobre o
projeto Fome Zero, apresentado em seu plano de governo,
Wolmir Amado destacou o
atual número de famílias em
situação de vulnerabilidade
social no estado.
“São em torno de 603 mil
famílias que passam fome em
Goiás. Num Estado que é celeiro
de produção de comida, deixar
603 mil famílias passando

fome, que governo é esse? E
ainda quer mais quatro anos?”,
disse Wolmir em referência ao
atual governo estadual.
“Ele governa muito bem
para os ricos. As obras, os projetos, o enfoque, os acertos são
para essa estrutura ser mantida. Onde os ricos se tornam
cada vez mais ricos, os pobres
se tornam cada vez mais pobres”, destacou.
“Em nosso projeto, os pobres têm que ficar no coração
do orçamento. No meu governo nós queremos anunciar no
primeiro dia o maior plano
alimentar-nutricional do estado de Goiás, como esse estado
nunca viu”, completou o candidato. (Especial para O Hoje)
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Como a digitalização ajuda

empresas a se tornarem ‘verdes’
Marcelo Carreira
Tornar-se “verde” é uma prioridade para
muitas empresas hoje, não importa em que
setor você esteja. Na manufatura, é uma questão
especialmente relevante, pois questões de desperdício e eficiência fazem parte das operações
diárias. Buscar estratégias proativas para reduzir
o impacto ambiental não é apenas relevante do
ponto de vista ambiental e social, é também um
bom negócio.
A digitalização de documentos é uma escolha
muitas vezes esquecida, mas poderosa, que pode
garantir mudanças grandes e ‘verdes’. A automação elimina a carga administrativa e assume
tarefas rotineiras. E integrar a sua gestão documental pode trazer benefícios adicionais.

Cada pequena ação conta

Apesar das ferramentas e tecnologias inovadoras que tornam a sustentabilidade viável, há
muitas empresas que poderiam estar mais atentas
à maneira como utilizam recursos. Cada pequena
ação é um passo importante na direção certa.
Vejamos quatro vantagens de um software de
gerenciamento de documentos que, sozinho, pode
fazer uma grande mudança em seus negócios:

1 - Elimina papel

Este é óbvio, mas você pode não perceber o
quão significativa é a mudança. De fato, as impressões de documentação podem ocupar depósitos inteiros. Isso é muito papel e muito desperdício. Ao fazer a transição para uma boa solução digital, as empresas podem melhorar significativamente seu impacto ambiental no que
diz respeito ao papel.

2 - Aumenta a eficiência

Permanecer “verde” também significa aumentar a eficiência interna. De acordo com o
Gartner, processos baseados em papel e planilhas
são cada vez mais vistos como insuficientes e
fontes de risco, muitas vezes encarados como
obsoletos mesmo por aqueles que as utilizam.
Processos ineficientes se traduzem em horas de
trabalho desperdiçadas que, por sua vez, se traduzem em gasto de energia e dinheiro. Trabalhar
com software de gerenciamento de documentos

simplifica as operações internas para limitar o
desperdício e reduzir a pegada de carbono operacional de uma empresa.

3 - Simplifica as revisões e
oferece suporte à colaboração

O que é um problema dobrado em desperdício
de papel e eficiência? Revisões de documentos,
bem como o processo colaborativo envolvido na
geração dos documentos originais. Em empresas
ainda menores, um documento pode passar por
várias interações. Na velha escola, a maneira
analógica de fazer as coisas pode gerar dezenas
ou centenas de impressões em papel, agravando
seriamente o desperdício. Ao digitalizar o processo,
tanto a etapa colaborativa quanto quaisquer
atualizações ou revisões subsequentes são mais
rápidas, reduzindo o desperdício de mão de obra
e, obviamente, de papel.

OPiniãO

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

CONTA PONTO

{

Mesmo em tempos de crise, o setor de supermercados continua crescendo no Brasil. O segmento foi o que mais gerou empregos no País
durante a pandemia, com 156.120 postos de trabalho criados em 2020 e 2021, sendo 57.214 em
2020 e 98.906 em 2021.
Goiás abriu mais de 2,5 mil novas vagas
com carteira assinada no setor supermercadista
entre os anos de 2020 e 2021, de acordo com
levantamento da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC)
por meio do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Vale ressaltar que a maioria das vagas
são voltadas para o primeiro emprego e o segmento fica responsável pelo treinamento e
capacitação dos profissionais.
Nesse período, tivemos que contratar mais
pessoas por conta dos protocolos de segurança
como higienização das plataformas, dos carrinhos, no controle de entrada das lojas e sanitização dos ambientes. Também precisamos afastar
as grávidas e pessoas acima de 60 anos devido
à vulnerabilidade dos profissionais. No entanto,
algumas lojas ampliaram seu espaço de venda
e, mesmo diante da crise, outras foram inauguradas. O setor supermercadista não parou. Continuou a todo vapor.
Com a mudança nos hábitos de consumo
provocados pela pandemia, o setor de supermercados ampliou sua participação na receita
operacional líquida (ROL) das atividades comerciais, enquanto o comércio por atacado e
varejista de outros segmentos perdeu espaço.
O movimento aparece de forma clara na Pesquisa Anual de Comércio (PAC) 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
onde o setor de supermercados e hipermercados responde por 13,6% da receita operacional
líquida, acima dos 12,9% de 2019.
Para atender à demanda, os supermercados
estão investindo pesado em expansão. Em
Goiás, por exemplo, estão sendo construídas
novas unidades e modernizadas as existentes.

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

O objetivo é oferecer ao consumidor um ambiente mais agradável e um maior mix de produtos. Apesar do crescimento, o setor ainda
enfrenta alguns desafios. Um deles é a falta
de mão de obra qualificada. Isso sem contar a
concorrência com os grandes varejistas, que
estão cada vez mais presentes.
Para enfrentar esses desafios, os supermercados precisam investir em tecnologia e pessoas
para aumentar a produtividade e reduzir os
custos. Um dos principais destaques da gestão é
a racionalização de custos com foco na redução
de gastos e maior incremento na área-fim.
Por isso, temos trabalhado a controladoria
com uma gestão concisa, com foco também
na prevenção de perdas no varejo, o que significa realizar um conjunto de processos e
iniciativas para proteger e diminuir ao máximo
os prejuízos das empresas, que gira em torno
de 2% - percentual maior, muitas vezes, que o
lucro líquido do supermercado. E, por fim,
precisamos buscar parcerias com fornecedores
para melhorar o abastecimento.
A SuperAgos 2022, que ocorre de 13 a 15 de
setembro no Centro de Convenções de Goiás,
é o principal evento voltado ao varejo no Centro-Oeste e é um bom exemplo de apoio ao
setor. A feira, que além de alimentos, bebidas,
mercearia, frutas, legumes e verduras, higiene,
limpeza e outras categorias, inclui tecnologia,
inovação, logística, finanças, infraestrutura,
equipamentos, startups e muito mais, vem
com o objetivo de promover o intercâmbio
de informações e o networking entre os empresários do setor.
É uma excelente
oportunidade para os
participantes buscarem
novas ideias, já que
nossa meta é alcançar
R$ 70 milhões em negócios e movimentar
um público de mais de
Gilberto Soares é presi15 mil participantes, a
dente da Associação
Goiana dos Supermercamaioria com poder de
dos (Agos)
decisão nas empresas.

R$ 2,50

Amanhã [hoje (7)],
às 16 horas, no Vaca
Brava, em Goiânia,
vamos fazer a
maior manifestação
em prol do Brasil,
em prol da defesa
da nossa liberdade
e em comemoração
aos 200 anos
da nossa
independência”
Jair Bolsonaro (PL), presidente da
República, e Major Vitor Hugo (PL),
deputado federal e candidato a governador de Goiás, em vídeo gravado na porta do Palácio da
Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília
(DF), para convocar os apoiadores de
Bolsonaro a participar dos atos próreeleição e em alusão ao bicentenário da independência do Brasil.

Evento do varejo deve movimentar
R$ 70 milhões em negócios
Gilberto Soares
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4 - Reduz as perdas de
rendimento no chão de fábrica

O aumento da experiência por meio do gerenciamento eficaz de documentos não se
limita à documentação. Quando o software de
gerenciamento de documentos é implementado
de forma eficaz e em conjunto com o software
de gerenciamento de qualidade abrangente,
pode resultar em reduções consideráveis nas
perdas de rendimento em toda a área de produção. Os aprimoramentos de QC/QM (Quality
Control) que resultam desse tipo de automação
abrangente significam menos falhas de equipamentos, menos inatividade, menos paradas
planejadas e produção mais rápida com menos
defeitos. Isso tudo significa menos desperdício
e menos impacto no meio ambiente.
Há muitas maneiras
pelas quais as empresas
podem limitar sua pegada no meio ambiente,
seja reduzindo o desperdício de papel, adotando
embalagens verdes, reciclando materiais, automatizando processos
Marcelo Carreira é viceou utilizando energia represidente de vendas de
empresa de gestão de donovável – todas as ações
cumentos e informações
são importantes.
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@jornalohoje
Um pai é suspeito de matar o companheiro
da mulher que o filho dele era apaixonado,
em aparecida do rio Doce, no Sudoeste de
Goiás. Segundo a Polícia Militar, tales Vinícios barbosa, de 24 anos, foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos de ao
menos três tiros. “continue armando a população de ‘bem’”, ironizou a leitora.
Cristina Ribeiro

M

@ohoje
80 famílias foram despejadas na tarde
desta segunda-feira (5), no bairro Solar
Ville, em Goiânia. a Prefeitura de Goiânia,
por meio da Guarda civil Metropolitana
(GcM) e da agência Municipal do Meio ambiente (aMMa), fez o despejo e afirmou
que se tratava de área de preservação permanente. a informação é do Movimento
de trabalhadoras e trabalhadores por Direitos (MtD). “Que tristeza, meu Deus do
céu”, lamentou a leitora.
Luzia Machado (@luziafaisca)

N

@jornalohoje
Pesquisa btG/FSb desta segunda (5)
aponta que o ex-presidente lula (Pt) teria
42% das intenções de voto em primeiro
turno se as eleições fossem hoje. a diferença para bolsonaro (Pl) seria de 8 pontos, uma vez que o presidente pontuou
34%. a diferença na rodada anterior (29)
era de 7 pontos. lula aparecia com 43%
contra 36% do atual chefe do executivo.
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Perto de 54% do ganho de receita
veio de itens que não se repetirão
Números integram a Estatística da Produção Pecuária

Abate de suínos
bate recorde
no segundo
trimestre,
diz IBGE
O abate de suínos no Brasil atingiu 14,07 milhões
de cabeças entre abril e junho deste ano. O total,
um recorde na série histórica iniciada em 1997, representa elevação de 7,2% na comparação com o
mesmo período de 2021, e alta de 3% ante o primeiro
trimestre de 2022.
Também no segundo trimestre deste ano, o abate de
bovinos somou 7,38 milhões de cabeças sob algum tipo
de serviço de inspeção sanitária. Significa um avanço de
3,5%, se comparado ao mesmo período de 2021 e de 5,7%
frente ao primeiro trimestre de 2022. Os dados, que integram a Estatística da Produção Pecuária, foram divulgados
ontem (6), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O supervisor de indicadores pecuários do IBGE, Bernardo Viscardi, disse que a proteína suína é um substituto
da carne bovina, que teve, desde 2020, o seu consumo
reduzido por conta da elevação dos preços. Para ele,
fatores externos ajudam a explicar o porquê de cerca de
81,3% da produção suína ficarem no mercado interno
no período pesquisado.
“Nos últimos anos, as exportações estavam em
alta, principalmente para a China. Após o controle
da peste suína africana e a reposição do rebanho
chinês, as exportações sofreram considerável redução.
Outros destinos aumentaram as importações, mas
não conseguiram compensar o arrefecimento da demanda chinesa”, explicou.
Já no abate de bovinos, conforme Viscardi, houve o
segundo trimestre consecutivo de alta após um período
de baixa, especialmente do abate de fêmeas, que, desde
o fim de 2019, vinham sendo poupadas para as atividades
reprodutivas. “A recente desvalorização dos bezerros
parece estar levando a um descarte maior de fêmeas.
Também é relevante considerar que a carne de fêmeas,
principalmente de novilhas, está sendo mais requisitada
pelo mercado externo”, afirmou.
Os dados indicaram grande aumento na participação
do estado de São Paulo ante o mesmo período do ano anterior, com alta de cerca de 163 mil cabeças.

Frango

O número de cabeças de frango abatidas entre abril e
junho ficou em 1,50 bilhão. O volume significa recuos de
1,4% na comparação com o mesmo período de 2021 e de
2,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Mesmo
com a retração, o mês de maio apresentou o melhor resultado em toda a série histórica, iniciada em 1997.

Leite

Ainda segundo a pesquisa, a aquisição de leite entre
abril e junho teve o pior resultado desde 2016. Foram
5,40 bilhões de litros adquiridos, uma queda de 7,6% em
relação ao mesmo período de 2021. Segundo o analista, o
setor leiteiro encontrou dificuldade para repassar os
custos da cadeia produtiva para o consumidor final.

Ovos

Com 998,82 milhões de dúzias, a produção de
ovos de galinha no segundo trimestre de 2022 foi a
maior já registrada para esse período desde o início
da série histórica. (ABr)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

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

O aumento das receitas do governo
central, que reúne Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central (BC),
foi impulsionado em grande parte pela
entrada de recursos extraordinários ao
longo dos primeiros sete meses deste
ano, com destaque para o pagamento
de dividendos pelos bancos oficiais e
pelas principais empresas estatais ao
longo do período. Os ganhos foram engrossados ainda pela venda de estatais
e concessões e ainda pela arrecadação
de contribuições sobre a exploração de
recursos naturais, a exemplo do petróleo.
São receitas que tendem a não se repetir,
principalmente em 2023, podendo assim
ser classificadas como “não recorrentes”,
como preferem os economistas.
Adicionalmente, o superávit entre receitas e despesas primárias no acumulado
entre janeiro e julho desaparece, virá pó
ou menos do que isto, literalmente, quando
as despesas com juros são incorporadas
às contas do governo central. O ganho de
receita ajudou a turbinar o saldo primário
do governo central, mas a equipe econômica recorreu ainda a uma redução vertical
nos créditos extraordinários, abertos para
financiar o enfrentamento da pandemia
no País, e cortes de salários.
Corrigidas com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as receitas
totais do governo cresceram 15,1%, avançando de praticamente R$ 1,202 trilhão
entre janeiro e julho do ano passado para
R$ 1,383 trilhão no mesmo intervalo deste
ano, a valores de julho último. A elevação
correspondeu a uma adição às receitas de
quase R$ 181,817 bilhões entre aqueles dois
períodos e apenas três itens responderam
por 54,07% do aumento acumulado até ali.

Ganho passageiro

Aqueles três itens estão classificados
entre receitas sobre as quais a Receita Federal
do Brasil (RFB) não tem o menor controle e
que não poderão ser replicados em igual
proporção nos próximos meses, sobretudo
ao longo de 2023 no caso dos ganhos associados à valorização de commodities como
o petróleo e a lucros extraordinários, a
exemplo dos resultados que a Petrobrás
tem apresentado desde o ano passado. A
possibilidade de receitas extras a partir da
venda de ativos, a exemplo da entrega da
Eletrobrás à sanha dos mercados, por óbvio,
esgota-se no momento mesmo da venda.
São ganhos, portanto, que não se sustentam
e insuficientes para preservar os dados aparentemente positivos exibidos nos últimos
meses na execução de receitas e despesas
do setor público federal.

BALANÇO
t

2 Os números da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) mostram que as receitas de concessões e permissões (privatizações disfarçadas, já que os bens públicos são concedidos por
prazos alongados, de 30 anos
e até mais, e prorrogáveis
por períodos idênticos) saltaram de somente R$ 2,538
bilhões entre janeiro e julho
de 2021 para algo perto de
R$ 41,876 bilhões em igual
intervalo deste ano, num ganho de R$ 39,338 bilhões.
Todas as operações a valores
de julho deste ano, atualizados com base no IPCA.
2 O aumento de receitas
aqui veio do recebimento
pelo Tesouro de R$ 11,5 bilhões, em fevereiro deste ano,
a título dos chamados “bônus
de assinatura”, neste caso,
relacionados à licitação para
venda de petróleo excedente
extraído dos campos de Sépia
e Atapu, no pré-sal da Bacia
de Santos. A segunda fonte
relacionada pelo Tesouro, e
mais relevante, esteve ligada
à operação de entrega da Eletrobrás, por conta do pagamento de “bônus de outorga”
amarrados à assinatura de
novos contratos de geração

de energia. Apenas aqui, entraram perto de R$ 26,5 bilhões nos cofres do Tesouro
em junho deste ano.
2 O pagamento de dividendos à União rendeu ao
redor de R$ 51,839 bilhões
nos sete primeiros meses
deste ano, o que se compara
a menos de R$ 16,103 bilhões no mesmo período do
ano passado, num ganho de
R$ 35,736 bilhões (221,9% a
mais, em termos reais). Apenas a Petrobrás, também
em valores corrigidos pela
inflação, repassou R$ 21,6
bilhões a mais ao Tesouro,
com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participando com um repasse adicional de R$ 13,2 bilhões.
2 Para ficar ainda mais
claro, o pagamento de dividendos ao Tesouro pela Petrobrás e pelo BNDES experimentou um salto real de
647,2% e de 239,1% respectivamente. A petroleira, que
havia pago ao Tesouro pouco menos de R$ 3,340 bilhões nos sete primeiros meses de 2021, repassou R$
24,954 bilhões até julho deste ano. O banco de fomento
elevou os repasses de R$

5,529 bilhões para pouco
mais de R$ 18,750 bilhões.
2 As receitas com o recolhimento de contribuições
relativas à exploração de
recursos naturais anotaram
crescimento real de 37,0%
naquela mesma comparação, saindo de R$ 62,736 bilhões para R$ 85,973 bilhões
(ou seja, R$ 23,237 bilhões
a mais). Segundo a STN, o
aumento médio de 60,3%
nos preços do barril de petróleo e um ligeiro avanço
de 1,6% na produção de petróleo entre os sete meses
iniciais de 2021 e igual intervalo deste ano, “parcialmente compensados” pela
redução de 5,8% da “taxa
de câmbio média” (quer dizer, com a queda do dólar
frente ao real), explicam
aquele ganho de receita.
2 Em julho, especificamente, dois entre três daqueles
itens foram responsáveis por
59,0% do aumento registrado
pelas receitas totais na comparação com o mesmo mês
do ano passado. A receita aumentou R$ 15,931 bilhões
(mais 8,7%) e ganhos com dividendos e receitas da exploração de recursos naturais.
(Especial para O Hoje)

MJ proíbe venda de iPhone
sem carregador de bateria
A venda de iPhones sem
carregadores de bateria está
proibida em todo território nacional. A decisão foi publicada
no Diário Oficial da União desta
terça-feira (6), em processo
aberto em dezembro do ano
passado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon),
ligada ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública. A pasta
também aplicou multa à Apple
Computer Brasil no valor de
R$ 12, 2 milhões e determinou
a cassação do registro na Anatel dos smartphones da marca
a partir do modelo iPhone12.
A Apple foi processada por
vender os smartphones, desde
o iPhone 12, sem o carregador

de energia para tomada de
parede. As acusações são de
venda casada, venda de produto incompleto ou despido
de funcionalidade essencial,
recusa da venda de produto
completo mediante discriminação contra o consumidor
e transferência de responsabilidade a terceiros.
Na defesa, a Apple alegou
que a decisão de não fornecer
os carregadores de bateria em
conjunto com os smartphones
teria sido por preocupação
ambiental, para estimular o
consumo sustentável. Mas
para a Senacon, os argumentos apresentados não foram
suficientes, uma vez que a de-

cisão da empresa de vender
os aparelhos sem carregador
acabou por transferir ao consumidor todo o ônus. Segundo
o órgão, a fabricante poderia
tomar outras medidas para a
redução de impacto ambiental, como o uso do conector
de cabos e carregadores tipo
USB-C, adotados como padrão
pela indústria atualmente.
Segundo a Senacon , mesmo com a aplicação de multas
pelos Procons de Santa Catarina, São Paulo (SP), Fortaleza
(CE) e Caldas Novas (GO), e
de condenações judiciais, a
Apple, até hoje, não tomou
nenhuma medida para minimizar o dano. (ABr)
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Candidatos defendem aumento de
efetivo e valorização na segurança
Conheça as
propostas dos oito
concorrentes ao
governo do Estado;
postulante do PCO
teve registro
indeferido
Francisco Costa
O jornal O Hoje dá sequência aos recortes do Plano de
Gestão dos candidatos do governo de Goiás nesta quartafeira (7). Desta vez, o eixo que
terá trechos apontados é o da
segurança pública. Vale citar,
o candidato do PCO, Vinícius
Paixão, teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, então
não constará na lista.
É preciso reforçar que trata-se de um recorte. Sendo
assim, o plano completo está
disponível no site Divulga
Contas, do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

Gustavo Mendanha

O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia Gustavo Mendanha
(Patriota) tem como proposta
recompor os efetivos da Polícia
Militar, Civil, Bombeiros, Diretoria-Geral de Administração
Penitenciária, além de oferecer
atenção especial à saúde física
e mental destes servidores. Ele
também quer a capacitação
destas forças, bem como a modernização das mesmas, por
meio da digitalização de procedimentos, criação de Central
Virtual Única de Flagrantes,
ampliação do sistema de videomonitoramento e mais. Ele
pretende, ainda, ampliar e reformar as estruturas existentes,
além de aprimorar o atendimento à vítima e mais.

Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) aponta, em
resumo, que pretende "reduzir
continuamente os índices de
criminalidade; fortalecer e modernizar o sistema de segurança pública de Goiás; e transformar Goiás em referência
no enfrentamento de crimes
virtuais". Ele também fala

Da matéria sobre as propostas para a saúde, só Vinícius Paixão não aparece porque teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE-GO
em valorizar e melhorar a
capacitação da corporação,
propiciar um Estado mais seguro para as mulheres, implantar serviço de monitoramento das queimadas,
além de aumentar o número
de policiais e outros pontos.

Major Vitor Hugo

Deputado federal, o candidato major Vitor Hugo (PL) escreve em seu plano de gestão
o fortalecimento da atividade
de inteligência nas instituições
de segurança pública. Além
disso, ele pretende fomentar
a integração das forças de segurança por meio de centros
de operações e ampliar o combate à corrupção. Ele também
prevê a criação de uma força
de ação rápida da Polícia Militar e Bombeiros, e o aumento
do efetivo dos agentes de segurança. Vitor Hugo também
fala no aproveitamento de profissionais qualificados, valorização e capacitação da força
atual, investimento no sistema
prisional, etc.

Wolmir Amado

O petista Wolmir Amado
fala em "segurança cidadã".

No projeto, ele enumera: "Segurança pública cidadã e eficiente, que valoriza os policiais
e que defende os direitos humanos; garantia da segurança
pública cidadã; criação de conselhos comunitários que deverão acompanhar o desempenho das atividades policiais
e a promoção da interação polícia e comunidade, valorização
e integração das guardas municipais e vigilâncias; para ampliar o respeito, a promoção,
a proteção e a realização dos
direitos humanos, bem como
a reparação de violações, é necessário criação, aprovação e
a instalação do Conselho Estadual de Direitos Humanos."

Cíntia Dias

Cíntia Dias (PSOL) propõe
a retomada de concursos públicos para segurança pública.
Além disso, ela cita "a reorientação das políticas sociais
e econômicas para o combate
as estruturas de desenvolvimento desigual, tem como
ponto de partida, o combate
à fome e ao desemprego,
criando as condições sociais
para a garantia de acesso aos
bens públicos como educação,

saúde, transporte e segurança
pública (entre outros) com
qualidade e de acordo com
as necessidades da ampla
maioria de nosso povo".

Edigar Diniz

Candidato do Novo, Edigar
Diniz aponta que a segurança
públic é um dos principais serviços que o Estado deve prover.
No plano, ele defende que "a
polícia tenha todos os treinamentos e meios para enfrentar
criminosos, e sempre que necessário com uso da força".
Entre as propostas está investimento em câmeras nas principais cidades, ampliar os recursos na polícia investigativas,
criar incentivos e bônus por
solução de crimes, acabar com
critérios políticos de promoção
e transferência, mais transparência, contratação de profissionais (se houver espaço orçamentário), dentre outros.

Reinaldo Pantaleão

O professor Reinaldo Pantaleão (UP) elenca em seu plano
de gestão, no eixo segurança
pública, o combate ao crime
organizado com forças de inteligência, a reformulação do

treinamento de Policiais Militares, interromper a militarização das Guardas Civis, bem
como o tratamento do cargo
de agente prisional como carreira policial. Ele também defende a melhoria das condições
carcerárias para reintegrar os
detentos, a divulgação de dados relacionados a ocorrências
atendidas pelas Polícias, etc.

Helga Martins

Em seu plano, a professora
Helga Martins (PCB) quer desmilitarizar a polícia, tornando-a unitária, civil e judiciária.
Além disso, pretende criar um
órgão de controle popular sobre as polícias civil e militar,
inclusive com a incumbência
de supervisionar o funcionamento de ouvidorias e corregedorias. Ela também quer a
reestruturação das forças de
segurança, a prioridade nos
sistemas de inteligência, o fortalecimento do atendimento
psicossocial nos estabelecimentos socioeducativos e prisionais, o incremento à qualidade
de vida do policial militar (com
melhores salários e formação
continuada), dentre outras coisas. (Especial para O Hoje)

LIMITE DE TEMPO

TSE conﬁrma restrição de propaganda com Michelle
O plenário do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
manteve, por unanimidade,
a restrição de tempo para
a aparição da primeiradama Michelle Bolsonaro
nas propagandas da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
O julgamento foi realizado
no plenário virtual, em sessão
encerrada na noite de segunda-feira (5). Com a decisão, o
plenário confirmou a decisão
da ministra Maria Claudia Bucchianeri que, na semana passada, limitou o tempo que Michelle poderia aparecer em
peças de rádio e TV.
A decisão atende a pedido
do MDB, partido da candidata
à Presidência Simone Tebet.
A legenda abriu uma representação no TSE alegando
que, em uma das inserções
de TV, veiculada na TV Bandeirantes e na TV Cultura em
30 de agosto, a primeira-dama
aparece em 100% do tempo,

Reprodução / Propaganda eleitoral gratuita

sujeita à limitação.
A ministra determinou a
suspensão da veiculação das
peças publicitárias questionadas e fixou multa de R$ 10 mil
para cada caso de eventual
descumprimento da decisão.

Defesa

Plenário virtual manteve limitação no tempo de aparição em 25% da propaganda, como prevê legislação
o que seria vedado pela legislação eleitoral.
Bucchianeri destacou que
a Lei das Eleições permite a
aparição de apoiadores em

25% do tempo nas inserções
de rádio e TV. A exceção fica
apenas para apresentadores
ou interlocutores que emprestem sua voz e imagem, com a

condição de que não tragam
benefício claro ao candidato.
A ministra frisou que Michelle
é "claramente" apoiadora do
marido, motivo pelo qual está

A defesa da coligação Pelo
Bem do Brasil, que apoia a
candidatura de Jair Bolsonaro
(PL), argumentou que mudanças promovidas pela reforma eleitoral de 2015 relativizaram a ideia de apoiador,
termo que seria aplicado somente a pessoas que concorrem a algum cargo nas eleições e não a indivíduos sequer filiados a partidos.
A restrição da Lei das Eleições não poderia ser interpretada “como se fosse norma proibitiva destinada a engessar a propaganda eleitoral
e comunicação política”, escreveram os advogados da
campanha. (ABr)
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Empate à vista?
“Lista tríplice vai ser, no meu governo, cumprida e atendida”, disse

Simone Tebet
defende lista
tríplice para
escolha de PGR
A candidata a presidência, Simone Tebet (MDB), disse
na última terça-feira (6) que, se eleita, vai escolher o procurador-geral da República por meio de lista tríplice
indicada pela órgão. A presidenciável também se manifestou
favoravelmente a que esse tipo de formato vire regra e
seja incluído pelo Congresso na Constituição Federal.
“A lista tríplice vai ser, no meu governo, cumprida
e atendida. É um direito do Ministério Público, de preferência constitucionalizado, pra não ter problema”,
disse, após se reunir com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).
Durante o evento, Tebet também saiu em defesa da independência e da autonomia do Ministério Público. “Dentre
todas as instituições, é uma das mais importantes porque
ela fiscaliza, ela dá à sociedade aquilo que lhe é mais caro.
Então ela combate o crime organizado, ela combate a corrupção. O Ministério Público está ao lado do cidadão quando
nós estamos falando das questões ambientais, mas, pra
isso, o Ministério Público precisa ter independência. O Brasil
precisa tratar dos seus poderes de forma harmônica”.
Sobre as comemorações desta quarta-feira (7/9), Simone Tebet disse que espera que seja um dia de paz. “
Acho que a mensagem que eu preciso passar amanhã é
uma mensagem de paz, uma mensagem de perspectiva,
que nós possamos, no dia 7 de setembro, entender o
que é a independência. Não é livre, não é independente
um país quando 33 milhões de brasileiros passam fome.
O Brasil não é independente quando ele exclui as minorias”. disse. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

O instituto Paraná Pesquisas é o
que mais tem acertado cenários desde
a eleição de 2016. Não será surpresa
se, contrariando os números do Datafolha e Ipesp (ex-Ibope), o presidente
Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva
(PT) apareçam praticamente empatados dentro da margem de erro dia 2
de outubro – ou com leve vantagem
para um deles. Na pesquisa nacional
da Paraná divulgada ontem (feita de
31 de agosto a 5 de setembro), Bolsonaro surge com 37,1%, Lula aparece
com 40,2%, Ciro com 7,3% e Simone
Tebet surpreendeu e subiu para 4,1%
na sondagem estimulada – quando os
nomes são apresentados aos entrevistados. Em um eventual 2º turno
entre Lula e Bolsonaro, o petista leva
a melhor com 47,3% contra 40,3%. O
Paraná ouviu 2.020 eleitores em 164
cidades de todos os Estados e DF.

Mundo de olho

As eleições deste ano têm movimentado as redes sociais. A penúltima semana de agosto registrou o maior número de menções sobre as eleições presidenciais por veículos de notícias nos
últimos 100 dias. Segundo a plataforma
Nexis Newdesk, foram mais de 1.600
publicações a respeito do pleito eleitoral
por mais de 80 mil fontes de notícias
no mundo todo e em diversos idiomas
entre os dias 22 e 28 de agosto.

Estelionato online

O estelionato online avança no País.
A Polícia Civil do DF, só para citar a capital e Entorno, registrou no 1º semestre
6.734 Boletins de Ocorrências deste crime pela internet. O número já está
perto do registrado em 2021, que foi
9.928. Os dados revelam aumento do
crime na capital. Em 2018, apenas 1.799
BOs do tipo foram contabilizados. Em
2019 saltou para 3.084, e em 2020 o número mais que dobrou: foi para 7.524.

Graduação & salário

Uma pesquisa do Instituto Semesp, com base
nos dados da PNAD Contínua do IBGE, aponta
que estudantes com pós-graduação possuem
rendimento acima de R$ 4 mil. O valor é 150%
maior do que a média de rendimento daqueles
que fazem só graduação. O levantamento mostra
que o rendimento médio ficou em R$ 4,8 mil
mensais para alunos da rede privada e R$ 3,7
mil mensais para os da rede pública

Grileiros na praia

O proprietário da Fazenda Mirante do Rio
Verde, invadida em 2020 por membros do
Movimento de Resistência Camponesa (MRC),
conseguiu na Justiça a reintegração de posse
da propriedade em Trancoso, vila praiana de
vips no Sul da Bahia. São 112 hectares de
mata atlântica – parte já desmatada por grileiros para construção de barracos e até casas.
Ainda não há data prevista para o cumprimento da reintegração. A Coluna denunciou
o caso em primeira mão e o Jornal Nacional
fez reportagem no local.

Mercado aquecido

As vendas em shoppings do País mostraram
crescimento médio de 14,1% no mês de julho,
comparando com o mesmo período de 2021.
Dados do Índice Cielo de Varejo em Shopping
Centers. As regiões que mais se destacaram
no mês, em relação a julho de 2021, foram:
Centro-Oeste (15,3%), Sul (15%), Nordeste
(14,8%), Sudeste (13,7%) e Norte (9,3%). Mesmo
com inflação em alta e queda no rendimento
das famílias. (Especial para O Hoje)

Setor do agronegócio ganha
protagonismo nas eleições 2022
ABr

Candidatos
destacam
valorização e
reconhecimento
do segmento de
forma amplificada
após cenário de
pandemia no
mundo
Izadora Resende
Assim como a economia brasileira, o agronegócio também
ganhou força na política. No Congresso Nacional é uma das bancadas mais bem organizadas,
com 244 deputados e 39 senadores. Nestas eleições onde deveremos eleger presidente, deputados estaduais e federais, senadores, governadores e vices,
temos visto crescer a representatividade do agronegócio de forma clara. No atual cenário, o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
conta com irrestrito apoio desta
classe, de acordo com informações da imprensa nacional.
Em contrapartida, o ex-presidente Lula (PT) chamou, em entrevista ao Jornal Nacional, chamou parcela do agronegócio de
“fascista” e “direitista”, o que causou uma grande reação no setor
e profundo descontentamento
com o candidato à presidência.
Interlocutores de Lula trabalharão
para tentar reverter o lastro ne-

No Congresso Nacional é uma das bancadas mais bem organizadas, com 244 deputados e 39 senadores
gativo causado por esta fala. A
preocupação política se justifica
quando olhamos para os números. Informações do Cepea (Centro
de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP,
revelaram que no segundo trimestre deste ano mais de 19 milhões de pessoas foram empregadas no agronegócio brasileiro.
Segundo a pesquisa, a população
presente neste setor aumentou
4,6%, o equivalente a 839 mil pessoas, se comparado com o mesmo
período do ano passado.
Com essa força avassaladora,
candidatos que defendem essa
pauta em Goiás destacam que
será necessário um trabalho estratégico para manter o nível de
desenvolvimento do agro. Segundo análise de Dannillo Pereira
(Patriota), vice-prefeito de Rio
Verde e candidato a deputado

federal, o agronegócio sempre
foi muito forte mas não contava
com tanta evidência. “Depois da
pandemia da Covid-19, todos nós
passamos a ver quão dependentes somos de tudo que é produzido no campo, não só para a
alimentação, mas das commodities, das exportações, do crescimento do PIB”, pontuou.
Segundo ele, todo esse cenário
pós-pandemia fez com que um
novo olhar fosse lançado às necessidades do agronegócio no
Brasil. “Percebemos que é necessário criar mais projetos e
oferecer mais suporte ao agronegócio, já que as situações internacionais geraram desconforto e risco no fornecimento de
fertilizantes ao Brasil, por exemplo. O cenário internacional mudou muito e hoje o apoio político
precisa inovar e acompanhar

esses processos”, avaliou. Pereira
afirmou que não adianta apenas
ter um bom discurso político,
pois o agro demanda mais que
isso. “É preciso conhecer o agro,
as políticas internacionais e criar
estratégias para manter tudo em
ordem lá fora e aqui dentro, um
depende do outro. Muitos políticos perceberam que se não entenderem como o agronegócio
funciona, os discursos além de
não funcionarem, não seriam
capazes de resolver certas demandas”, destacou.
Em contato com o deputado
federal José Mario Schreiner
(MDB), atual presidente da Faeg
(Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás) e também 1º
vice-presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil), que representa os produtores rurais brasileiros de pe-

queno, médio e grande porte, explicou que a “agropecuária ajuda
a economia e o governo tende a
investir mais no setor, gerando
um ciclo. Quando uma produção
cresce, cresce todo o agronegócio,
gerando emprego, renda e qualidade de vida”.
Zé Mário avaliou que em 2008
vivíamos outra realidade na economia e no setor do agronegócio.
“De lá para cá, evoluímos e o
setor hoje tem outra importância
para o abastecimento mundial.
Nesse contexto, qualquer governo
que tenha o mínimo de juízo vai
olhar para o setor agropecuário
com carinho. Neste momento o
mundo todo discute a segurança
alimentar e o governo tem responsabilidade de proteger o setor
agropecuário. Isso tem sido feito
com muita força pelo governo
Bolsonaro”, disse.
Em consonância com a fala
de Zé Mário. Marussa Boldrin
que está no segundo mandato
de vereadora em Rio Verde, decidiu se lançar à câmara federal
e conta com o apoio do deputado.
Segundo a candidata, a representatividade de Zé Mário está
sendo ampliada através de sua
candidatura. Marussa explicou
que representar essa bancada é
muito importante, ao passo que
ela também é produtora rural e
conhece a realidade do campo.
Ela também ponderou que houve
uma nova percepção da necessidade do agronegócio, não só na
economia, mas na mesa das milhares de famílias brasileiras após
o cenário de pandemia da Covid-19. (Especial para O Hoje)
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Motivos para comemorar
Fernando Lima/Goiás EC

Jair Ventura vibra
com terceira vitória
seguida no
Campeonato
Brasileiro e
distanciamento do Z4
Breno Modesto
Na última segunda-feira
(5), o Goiás chegou à sua terceira vitória consecutiva na
Série A do Campeonato Brasileiro. No jogo que fechou a
25ª rodada da competição nacional, os comandados do técnico Jair Ventura derrotaram
o Santos, em plena Vila Belmiro, por 2 a 1, com dois gols
do atacante Pedro Raul, que
chegou aos 14 tentos e se isolou na artilharia do torneio.
Após o fim da partida, o
treinador esmeraldino afirmou
que o triunfo traz muitos motivos para que ele e sua equipe
comemorem, como o feito de
vencer três vezes seguidas,
chegando a quatro jogos sem
derrotas, e também de ter aberto uma distância de 10 pontos
de diferença para o Coritiba,
que, atualmente, é o primeiro
clube dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão.
“Temos que valorizar essas
três vitórias consecutivas na
Série A, que é algo muito difícil, temos que valorizar também que abrimos 10 pontos
de diferença em relação à
zona de rebaixamento, que é
o nosso primeiro objetivo, temos que valorizar que já são
quatro jogos (seguidos) sem
perder, temos que valorizar
que, dessas três vitórias, uma
foi contra o Atlético Mineiro,

Jair Ventura
valorizou a
vitória diante do
Santos fora de
casa, a terceira
consecutiva no
Brasileirão

JOGOS DA JUVENTUDE 2022

atual campeão da competição,
e outra foi contra o Santos
na Vila Belmiro. Santos esse
que nós também vencemos
em casa. E, para mim, é especial retornar à Vila Belmiro
e vencer. Então, temos muitas
coisas para comemorar. Mas
nós sabemos que, se as coisas
não acontecerem dessa maneira nos próximos jogos, nós
não teremos nada a comemorar. Então, seguimos com
muita humildade e com os
pés no chão. Nosso discurso
não muda. Vamos em busca
da pontuação necessária para
permanecer na Série A. Esse
é o nosso principal objetivo”,

disse Jair Ventura.
Ao ser questionado sobre
a possibilidade de Pedro Raul
ser ou não convocado pelo
técnico da Seleção Brasileira,
Tite, na próxima sexta-feira
(9), para os amistosos contra
Gana e Tunísia, no fim do
mês, Jair Ventura se esquivou,
dizendo que não há justiça
no futebol, e preferiu lembrar
de um episódio particular envolvendo ele e Tite.
“Não existe justiça no futebol. Então, você precisa fazer o seu melhor. Para mim,
o Tite é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro.
Eu só tive um problema com

RUBRO-NEGRO

Alan Deyvid/Atlético-GO

Estudante da rede estadual
é ouro no salto em distância
Chegou a Goiânia, na
noite desta terça-feira (6),
o primeiro medalhista de
ouro por Goiás nos Jogos
da Juventude 2022, disputados em Aracaju (SE). O
atleta goiano Francisco Joaquim Oliveira Filho venceu
a prova de salto em distância, no atletismo, com 6,96
metros. A final ocorreu no
domingo (4), na Vila Olímpica UNIT, em Aracaju (SE).
A medalha de prata ficou
com Victor Raphael Leite
(6,72 m), da delegação de
São Paulo, e o bronze com
Erick Gama Bratti (6,59 m),
de Santa Catarina.
Francisco tem 17 anos e
é natural de Rialma, onde
estuda no Centro de Ensino
em Período Integral (Cepi)
Rui Barbosa, da rede pública
estadual de ensino. “Não foi
uma prova fácil. Estou sempre mantendo o foco, a persistência e a fé em Deus.
Quero agradecer a todos
que me auxiliam e torcem

por mim”, ressaltou o campeão. No último mês, o atleta
foi bronze na mesma prova
no Campeonato Brasileiro
Loterias Caixa Sub-18 Interclubes de Atletismo.
O estudante começou a
competir em 2018. De início, optou pelo futsal, mas
a técnica que o acompanha
em seu município, Helaine
Pereira, identificou o potencial para o atletismo.
“Ele iniciou nas corridas
de velocidade, mas foi nos
saltos em distância que obteve destaque”, conta.

Jogos da Juventude

Realizados pelo Comitê
Olímpico do Brasil, os Jogos
da Juventude 2022 reúnem
4.100 atletas de até 17 anos
de todas as unidades da Federação. De volta ao calendário esportivo após pausa
em razão da pandemia, a
disputa ocorre em 16 modalidades. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)

Divulgação

Em disputa com nomes do atletismo nacional, Francisco
Oliveira conquista primeira medalha de ouro para Goiás

ele, que foi quando ele me
dispensou no Caxias, quando
fui fazer teste com ele. Eu
era atacante e ele me mandou
embora. Mas foi bom, pois
antecipou minha carreira
como treinador”, finalizou o
comandante alviverde.
O Esmeraldino volta a campo no próximo final de semana. No domingo (11), às 19h,
receberá o Flamengo, no Estádio Hailé Pinheiro, em jogo
válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os ingressos para o
confronto já estão à venda e
vão de 120 a 200 reais. Ambos
como entradas inteiras. (Especial para O Hoje)

Os volantes foram homenageados por chegarem à marca de 150 e 100 jogos pelo Dragão

Marlon Freitas e Baralhas são
homenageados pelo Atlético
Às vésperas da partida contra
o São Paulo, valendo uma vaga
na final da Copa Sul-Americana,
o Atlético Goianiense homenageou dois dos principais jogadores do elenco atual. Os volantes Marlon Freitas e Baralhas
receberam uma placa e uma camisa especial das mãos do presidente Adson Batista por terem
completado 150 e 100 jogos pelo
clube, respectivamente.
A marca do capitão Marlon Freitas foi atingida no
duelo contra o Atlético Mineiro, no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Ao comentar sobre o
feito, Marlon Freitas agradeceu ao clube e a Adson Batista,
dizendo que o sentimento que
ele tem pelo Dragão é gratidão, e afirmou que sua maior
conquista pelo time do bairro

de Campinas será a permanência na primeira divisão.
“Agradeço ao presidente e
a todos do clube pela confiança
e pelo respeito. É uma marca
muito importante para mim e
para a minha família, também.
Só tenho a agradecer mesmo.
A palavra que eu tenho para o
Atlético Goianiense é “gratidão”
por tudo que sempre fizeram
por mim, pela parceria. A minha maior conquista vai ser
deixar o Atlético na primeira
divisão. É o meu maior desejo.
Não só meu, mas de todos os
meus companheiros. Então,
essa vai ser a minha maior
conquista pelo Atlético Goianiense”, disse Marlon Freitas.
Já Baralhas chegou ao centésimo jogo pelo Rubro-Negro
há quase uma semana, na vitória de 3 a 1 contra o São

Paulo, pela Copa Sul-Americana. O camisa 5 também agradeceu ao clube e à diretoria
atleticana e lembrou bastante
de seu início, onde precisou
de um tempo para se adaptar.
“Estou muito feliz por ter
completado 100 jogos pelo clube.
Agradeço ao Atlético Goianiense,
ao presidente Adson Batista,
que me deu a oportunidade de
estar trabalhando aqui no clube.
No momento que eu cheguei
aqui, foi muito difícil. Estava
me adaptando. Mas, graças a
Deus, com o meu trabalho, consegui, aos poucos, dar a volta
por cima. E consegui chegar a
esses 100 jogos. Então, é muito
marcante para mim e para minha família. É um momento de
muita gratidão para mim”, comentou Baralhas. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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De viraDa e no oBa,
Vila Nova vence o Guarani

Roberto Correa / Vila Nova F.C.

Os visitantes
abriram o placar
no final da etapa
inicial, mas Tigre
reagiu e conseguiu
a vitória aos 43
do 2º tempo
Maiara Dal Bosco
Jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) nesta
terça-feira (06), o Vila Nova
venceu de virada o Guarani
e conquistou três importantes
pontos na luta contra o rebaixamento. O Tigre saiu atrás
no marcador no finalzinho
da etapa inicial, aos 47 minutos, com gol de Yuri Tanque.
O gol de empate veio com
Dentinho, aos oito da etapa
complementar. Já a virada,
veio aos 43 minutos, com gol
de Matheus Mancini. Com a
vitória, a 5ª na competição, o
Vila Nova subiu para 17ª colocação, com 31 pontos. Já o
Guarani, caiu para a 19ª posição, com 29 pontos.

O Jogo

Em um primeiro tempo
sem muitas oportunidades,
o Vila Nova chegou primeiro
ao ataque com Daniel Amorim, aos cinco minutos, em
jogada que terminou com a
defesa de Kozlinski. Aos oito,
Bruno José arriscou de longe
para o Guarani, e Tony fez
boa defesa para o Tigre. O
Vila voltou a ter nova boa
chance aos 39, com Souza,
e, mais uma vez, Kozlinski
salvou para o Bugre. Os visitantes abriram o placar já
nos acréscimos da etapa ini-

Diante de sua torcida, Vila Nova conquista três pontos importantes na luta contra o rebaixamento
cial, aos 47, quando, em jogada pela direita, Rodrigo
Andrade deu passe para Yuri
Tanque. O atacante finalizou, rasteiro, e mandou di-

reto para as redes.
Na etapa complementar,
a reação dos donos da casa
veio logo aos oito minutos.
De fora da área, Dentinho se

livrou da marcação e arriscou, marcando o gol de empate do Tigre. A virada do Tigre veio aos 43 minutos. Após
cobrança de escanteio, Koz-

FICHA técNica
Vila Nova 2 x 1 Guarani
Data: 06 de Setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio onésio brasileiro alvarenga (oba),
em Goiânia. Gols: Vila Nova - Dentinho (2t), Matheus Mancini (2t). Guarani - Yuri tanque (1t). 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 (railan), rafael Donato, Matheus Mancini, Willian Formiga (Matheuzinho), Sousa, Jean Martin (arthur rezende), Wagner (Jefferson), Dentinho, Kaio Nunes, Daniel
amorim (riquelme).
Técnico: allan aal

Guarani: Kozlinski; ivan alvariño (Diogo Mateus), João Victor e Derlan; Jamerson, leandro
Vilela, rodrigo andrade, Giovanni augusto
(eduardo Person), isaque (edson carioca), Júlio
césar (bruno José) e Yuri tanque (Jenison).
Técnico: Mozart Santos

linski rebateu e Matheus Mancini pegou a sobra, e, de cabeça, marcou para os donos
da casa. Aos 46, Diogo Mateus
ainda tentou igualar o marcador, em cobrança de falta,
mas Derlan fez o desvio e
Tony salvou para o Tigre.

Próximos jogos

O Vila Nova volta a entrar
em campo no próximo sábado (17), diante de outro
adversário direto contra o
rebaixamento, o Brusque. A
partida, válida pela 30ª, será
realizada no Estádio Augusto
Bauer, às 16h30. Já o Guarani
enfrenta o Operário, na terça-feira (13), às 19h, no Estádio Germano Kruger. (Especial para O Hoje)
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O medicamento necessário ao tratamento é o Lynparza – Olaparibe 150 mg, com valor estimado entre R$ 20 mil a R$ 30 mil cada caixa nas principais farmácias do País

Justiça determina que plano pague
tratamento de idosa com câncer
A decisão negou recurso interposto pela Central Nacional da Unimed, mantendo a sentença da comarca de Goiânia

Ícaro Gonçalves
Uma idosa moradora de
Goiânia diagnosticada com
câncer de ovário ganhou na
Justiça o direito de receber cobertura para seu tratamento,
com medicamentos sendo custeados pelo plano de saúde
Unimed. O processo foi relatado pelo desembargador Fausto Moreira Diniz, da 6ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO).
A decisão negou recurso
interposto pela Central Nacional da Unimed, mantendo a
sentença da comarca de Goiânia. O medicamento necessário
ao tratamento é o Lynparza –
Olaparibe 150 mg, com valor
estimado entre R$ 20 mil a R$
30 mil cada caixa nas principais farmácias do país.
O relator considerou ilícita
a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que se enquadre
nas hipóteses determinadas

Operadora alegou que o contrato firmado não possui cobertura
domiciliar do medicamento e que ele não consta no Rol de Procedimentos
pela Lei 9.656/1998. “A sentença recorrida está amparada no entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende abusiva
a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito
pelo médico da paciente para

tratar de câncer, ainda que
se trata de fármaco de uso
domiciliar”, pontuou Diniz.
A operadora de saúde alegou que o contrato firmado
não possui cobertura domiciliar do medicamento Lynparza-Olaparibe, pretendido
pela apelada, uma vez o procedimento (custear medica-

ção) não consta do Rol de
Procedimentos e Eventos de
Saúde da ANS (Resolução Normativa nº 428/17 da ANS).
Consta da sentença que o medicamento requerido é registrado na Anvisa.
“Quanto à insurgência de
que o medicamento é de uso
domiciliar e que, portanto, não
há obrigatoriedade de cobertura
contratual, ressalta-se, desde já,
que o fármaco se destina ao tratamento de neoplasia (neoplasia
de ovários, no caso dos autos) e,
enquadrando-se como exceção
prevista em lei, há obrigação
de custeio pelo plano”, acrescentou o relator.

Tratamento contra
câncer de ovário

A idosa é portadora de carcinoma seroso de ovário, diagnosticado em maio de 2018 e
já fez quatro cirurgias. Conforme os autos, trata-se de paciente com mutação para
BRCA, doença de alto grau e

história familiar importante
de carcinoma de ovário e
mama com acometimento da
mãe e duas irmãs da paciente,
sendo que uma das irmãs faleceu em decorrência de câncer. Ela necessita de complementar o tratamento realizando terapia de manutenção
com Olaparibe para diminuir
as chances de nova recidiva e
aumentar a sua sobrevida livre de progressão da doença.
Para o desembargador
Fausto Diniz, o rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não pode servir aos
planos de saúde como escudo
intransponível para negar medicamentos e tratamentos sem
que haja uma alternativa. “Em
situações diversas, o Judiciário
deve continuar garantindo cobertura de procedimentos não
previstos naquele rol, ante
critérios técnicos e da inequívoca demonstração do
tratamento”, assinalou. (Especial para O Hoje)

DESOCUPAÇÃO

80 famílias são despejadas do bairro Solar Ville, em Goiânia
Cerca de 80 famílias foram
despejadas na tarde da última
segunda-feira (5), no bairro
Solar Ville, em Goiânia. A prefeitura de Goiânia por meio
da Guarda Civil Metropolitana
(GCM), e da Agência Municipal
do Meio Ambiente (AMMA),
promoveram o despejo afirmando que se tratava de área
de preservação permanente.
A informação é do Movimento
de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (MTD).
O movimento criticou a
abordagem da prefeitura. “A
ADPF prevê que antes de despejar, em casos que o despejo
é realmente necessário, é preciso haver uma alternativa
de moradia, mas a assistência
social não chegou, só as patrolas”, disse um dos membros da MTD.
A ação da prefeitura descumpre a liminar Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 828, prorrogada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Luís Roberto Barroso, que impedia despejos durante a pan-

“A ADPF prevê que antes de despejar é preciso haver uma alternativa de moradia”, disse o MTD
demia. A liminar já havia sido
deferida, pela segunda vez,
em março deste ano. Segundo
Barroso, com a progressiva
superação da crise sanitária,
os limites da sua jurisdição se
esgotaram e, por isso, é necessário estabelecer um regi-

me de transição para o tema.

Implementação de parque

“A ação de fiscalização em
uma Área Pública Municipal
destinada a implementação
de Parque no Residencial Solar
Ville foi realizada em confor-

midade com a legislação e
concluída de forma pacífica.
No local, a Amma realizou
a retirada de barracas de lona
irregulares que estavam completamente vazias e sem mobiliários. Não residia ninguém
nos barracos, os quais foram

retirados pela Amma.
Foi constatado pelos auditores fiscais que os ocupantes
cortaram árvores nativas do
local e atearam fogo em outras.
O intuito era desmatar a área
para construir uma espécie
de barraco que demarcasse o
local. Três pessoas apareceram
durante a ação se dizendo donas dos barracos, e foram autuadas, saindo em seguida do
local de forma pacífica.
A ação contou com o apoio
operacional da Guarda Civil
Metropolitana (GCM), Assistência Social e do Conselho
Tutelar da região. Foi identificada a organizadora da ocupação. Todos os demais ocupantes relataram possuir casas nas proximidades das
áreas ocupadas nos setores
Buena Vista, Residencial Solar
Ville e London Park.
Ficou constatado, também,
que o intuito dos ocupantes
era demarcar a área para que,
no futuro, houvesse uma possibilidade de regularização, o
que é ilegal.” (Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)
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Pessoas em situação de rua vivem
drama sem acolhimento em Goiânia
Levantamento
aponta para falta
de banheiros
e déficit de
servidores para
o atendimento
Daniell Alves
O Município não estaria
oferecendo banheiros ou
kits de higiene para pessoas
que vivem em situação de
rua e vão ao Centro de Referência Especializado para
a População em Situação de
Rua (Centro Pop). Foi o que
constatou o relatório realizado pelo Núcleo Especializado de Direitos Humanos
(NUDH) da Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) na
unidade. O documento foi
encaminhado à Prefeitura
de Goiânia e demais órgãos
competentes, recomendando medidas urgentes para
sanar esses problemas.
Atualmente, 1,6 mil pessoas vivem em situação de
rua na capital goiana, apontam os dados da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs)
de Goiânia. A inspeção ocorreu no dia 15 de agosto.
De acordo com a Defensoria, entre os principais problemas verificados pela equipe do NUDH, além da falta
de banheiros, está o pouco
número de servidores capacitados a atender a população
em situação de rua assistida
pelo Centro Pop.
No documento, assinado
pelo coordenador do Núcleo,
defensor público Marco Túlio
Félix Rosa foi recomendado: a
urgente retomada e conclusão
das obras de construção e reforma dos banheiros e da lavanderia; disponibilização de
mais servidoras e servidores
capacitados a atender a população em situação de rua assistida pelo Centro Pop; reparação e manutenção das irregularidades apresentadas pela
estrutura física do local; a contratação de profissional de segurança privado; a colocação
imediata de placa de identificação do Centro Pop e do
SEAS na entrada

Atualmente, 1,6 mil
pessoas vivem em
situação de rua na
capital goiana,
apontam os dados
da Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Humano e Social

das unidades e a instalação de
guarda-volumes.
Por se tratar de uma situação de urgência, o Município de Goiânia tem o prazo
máximo de cinco dias para
responder a recomendação.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para
um posicionamento, mas não
obteve retorno antes do fechamento desta edição.

vos banheiros masculinos e
femininos, bem como da área
destinada à lavanderia, não
foi apresentada a previsão para
o término das obras”, informa.
De acordo com as informações repassadas pelos responsáveis do local, a unidade
atende uma média que varia
de 70 a 100 usuários durante
o almoço e cerca de 70 pessoas
na hora do café da manhã.

Falta de servidores

O local

Durante a inspeção e reunião com a coordenação do
Centro Pop, foi constatado
que o atendimento ocorre
somente até as 13 horas por
conta da falta de servidores
e que desde 2019 não há
quaisquer atividades culturais, desportivas e de lazer
no local. “Além disso, foi informado que não existe nenhum psicólogo no quadro
de funcionários e que as pessoas em situação de rua não
podem entrar para fazer suas
refeições dentro da unidade
por conta da falta de apoio
de um profissional de segurança”, mostra o relatório.
Além disso, foi verificado
que, desde novembro de 2021,
não há escovas de dentes e
creme dental para distribuição
e foi constatado que o único
banheiro disponível no momento é o sanitário da recepção. “Apesar de existir
a construção de no-

O Centro de Referência Especializado para População
em Situação de Rua faz parte
das práticas de políticas públicas previstas no decreto nº
7.053/2009, da Presidência da
República, bem como na tipificação nacional de serviços
socioassistenciais. O serviço é
ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de
moradia e/ ou sobrevivência.
No site da prefeitura, as
atividades do Centro Pop são
descritas como voltadas para
a reinserção familiar dessas
pessoas e encaminhamento
para o mercado de trabalho.
“Para isso, serão ofertadas oficinas, rodas de conversa e atividades culturais diversas,
que serão distribuídas durante a semana, com o objetivo
de desenvolver a coletividade,
trabalhar a subjetividade e
favorecer o fortalecimento
da autoestima e autonomia”.
O

atendimento é realizado de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h30.

Projetos sociais e
políticas públicas

O decreto federal n°
7.053/2009 instituiu a Política
Nacional para a População em
Situação de Rua e atribui responsabilidades à União, estados e municípios para a criação de políticas públicas que
promovam a garantia de direitos básicos para pessoas desabrigadas. A lei sofreu retrocessos em 2019, quando o Governo Federal anulou ou alterou seis de seus 16 artigos.
Entre as diretrizes definidas pela lei para combater a
extrema pobreza e auxiliar
as pessoas em situação de rua,
está a ampliação das ofertas
de acolhimento institucional
e abrigos de baixa exigência,
e a promoção de assistência
social e serviços de saúde.
(Especial para O Hoje)
Entre os principais
problemas, além da falta de
banheiros, está o pouco
número de servidores
capacitados a atender a
população em situação de rua
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Agronegócio goiano cresce na
geração de postos de trabalho
Arquivo pessoal

No País, houve um
aumento de 4,6%
de ocupação no
setor. Esse número
representa 839 mil
pessoas a mais em
comparação
com o mesmo
período de 2021
Sabrina Vilela
Dados do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Universidade
de São Paulo (Usp) apontam
que no segundo trimestre deste
ano que mais de 19 milhões
de pessoas trabalham no ramo
do agronegócio. A pesquisa
destaca ainda um aumento de
4,6% de ocupação do setor,
esse número representa 839
mil pessoas em comparação
com o mesmo período de 2021.
Esse número é o maior em
um segundo trimestre desde
2015. A pesquisadora do Cepea,
Nicole Rennó Castro justificou
o aumento de empregos no
ramo. “Esse bom resultado que
o nosso acompanhamento tem
identificado para o mercado
de trabalho do agronegócio reflete um processo gradual que
ainda está em curso de recuperação dos empregos, e também a conjuntura favorável
que o setor tem vivenciado aí
nos últimos poucos anos”.

Setor goiano

Em Goiás, entre os anos
de 2020 a 2022 houve um crescimento de 27% em postos de
trabalho no agronegócio, conforme afirma a Gestora de
Recursos Humanos da empresa de venda de maquinários
agrícolas, Kênia Fonseca Silveira. Segundo ela, as áreas
que mais tiveram aumento
foram as comerciais e técnico
operacionais. As administrativas, chamadas de backoffice,

cresceram de acordo com a
operação. Embora a geração
de empregos tenha aumentado, ainda é desafiador achar
mão de obra qualificada.
“A natureza do nosso negócio, o agro, já demanda muitos cargos com especificidades
características, e no momento
ainda temos que lidar com o
efeito pós pandemia, onde as
pessoas estão mais ansiosas e
deprimidas. É uma reação em
cadeia, na qual as pessoas preferem atividades com ofereçam mais qualidade de vida .
E preferem locais de trabalho
que não tenham que trabalhar
no final de semana, por exemplo . Mas o agro não para, dependemos do clima , da economia que são fatores que não
temos controle”, salienta.
Para entrar no mercado do
agronegócio, algo que é essencial, segundo Kênia, é se identificar com o ramo. Ela afirma
que a pessoa deve ser curiosa

O agro foi o segundo
segmento econômico
que mais gerou
novos postos de
trabalho no Estado
neste ano, atrás
apenas dos serviços

e gostar de aprender e reaprender o tempo todo e que
ter adaptabilidade, flexibilidade e criatividade são muito
demandados das pessoas que
trabalham nesse meio.
“Temos que estar preparados para atuar fortemente nos
momentos de oportunidade,
como foi agora nesses últimos
dois anos. E gostar de colocar
a “mão na massa” e trabalhar
muito . Estar disponível e ter
disponibilidade para atender
o cliente e ter intrinsecamente
o valor de “entregar o que
prometeu “, e afinidade e interesse pela tecnologia.”
A tecnologia veio como
aliado no meio de agronegócio e não como um inimigo
que diminui trabalhadores
humanos. Contudo, é necessário ter um conhecimento
voltado para a tecnologia para
conseguir se manter no mercado que está se modernizando cada dia mais.

Segundo Silveira, existe a
necessidade de capacitação de
pessoas, pois não estão investindo em suas formações conciliando com o avanço da tecnologia e análise de dados empresariais. Ela explica que nessa etapa os Soft Skills - usados
por profissionais de recursos
humanos para definir habilidades - estão cada vez mais
sendo colocados em prova.
Essa etapa faz parte do dia a
dia visto que se trata de habilidades em lidar com objeções,
diferenças de pensamento ,
habilidade para se fazer claro
, para lidar com esse processo
de automação. Lembrando
que a tecnologia está bem inserida , ela vem para termos
mais tempo para nos relacionar e melhorar os contatos.
“Deixemos a tecnologia fazer
o que fazem com muito mais
agilidade e precisão em relação às pessoas”, declara. (Especial para O Hoje)

NEUROLÓGICA

871 pacientes tratam esclerose múltipla em Goiânia
A esclerose múltipla é uma
doença neurológica que, embora seja rara, atinge cerca
de 35 mil pessoas no Brasil a maioria mulheres - , 2,5
milhões em todo o mundo.
Apesar da alta recorrência,
ela é desconhecida por cerca
de 80% da população conforme pesquisa da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB).
Já o Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez
Barbosa afirma que 871 pacientes estão em tratamento
da doença no Estado.
Segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla
(Abem), a enfermidade é conhecida como uma “doença
neurológica, crônica e autoimune”. Ou seja, quando “as
células de defesa do organismo atacam o próprio sistema
nervoso central, provocando
lesões cerebrais e medulares”.
Geralmente atinge pessoas
entre 20 e 40 anos de idade,
com uma incidência maior
entre as mulheres. Pode causar danos ao cérebro e problemas de comunicação entre
o cérebro e o resto do corpo.
Eventualmente, a doença pode

Iron Dangoni Filho explica que os sintomas mais comuns são fraqueza ou dormência no braço, perna ou rosto
causar danos permanentes ou
deterioração dos nervos. Não
há cura para a esclerose múltipla. No entanto, os tratamentos podem ajudar a acelerar
a recuperação de ataques, modificar o curso da doença e
controlar os sintomas.
Neurologista, Iron Dangoni
Filho explica que a doença

não tem uma causa única por
ser um problema apontado
como multifatorial, ou seja,
envolve questão genética, autoimune, alimentar, ambiental, sexo mais favorável e localização. Segundo o especialista, os sintomas mais comuns
são fraqueza ou dormência
no braço, perna ou rosto. Ou-

tros sintomas bem comuns
também são a dor ocular e
dificuldade para enxergar e
alteração na urina. Assim que
sentir esses sintomas ir em
busca de um neurologista.
Quanto mais cedo iniciar o
tratamento fica mais fácil de
recuperar os surtos e recuperar a função e muitas vezes

até normalizar, conforme destacado pelo neurologista.
Dangoni esclarece que o
tratamento é dividido em fase
de manutenção e para crises.
No caso das crises, são tratados
surtos de inflamação no qual
faz uso do antiinflamatório.
No caso da manutenção que
visa evitar a inflamação é baseado em medicações de uso
contínuo que são usadas diariamente, algumas vezes no
mês e até uma vez por ano.
Antes acreditava-se ser
uma doença que deixava sequelas, mas desde 2012 com
tratamentos ela parou de ser
uma doença que causa tanta
debilidade. “É uma doença
que vive com preconceito ainda hoje em volta dela, por
falta de desconhecimento. Às
vezes a pessoa leva de 1 a 2
anos para descobrir o diagnóstico . É um dia para falar
sobre a doença, mesmo que
seja uma pessoa que não tenha o diagnóstico ela possa
orientar um conhecido ou familiar a procurar um tratamento mais fácil”, destaca
Iron Dangoni Filho. (Sabrina
Vilela, especial para O Hoje)
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Tufão deixa um desaparecido e
afeta milhares na Coreia do Sul

Uma tempestade
com ventos a 140
quilômetros por
hora fez com que
mais de 3 mil
pessoas fossem
retiradas das suas
casas por risco
de inundações

Pelo menos uma pessoa
desapareceu e milhares foram retiradas das suas casas
durante a passagem do Tufão Hinnamor, um dos mais
fortes a atingir a Coreia do
Sul, disseram ontem (6) as
autoridades.
O Hinnamor tocou a terra
perto da ilha de Geoje, a sudoeste da cidade de Busan, a
segunda maior do país, várias
horas antes do esperado, informou a Administração Meteorológica da Coreia (KMA).
A tempestade, com ventos
superiores a 140 quilômetros
por hora (km), voltou ao mar
depois de passar sobre a cidade costeira de Ulsan, 307
km a sudeste de Seul, cerca
de duas horas depois.
As autoridades sul-coreanas disseram que o desapa-

Pelo menos uma pessoa desapareceu e milhares foram retiradas de casa com o tufão Hinnamor, um dos mais fortes a atingir a Coreia do Sul
recido, um homem de 25
anos, teria caído numa canalização em Ulsan.
Mais de 3,4 mil pessoas
foram retiradas devido à possibilidade de inundações e
deslizamentos de terra nas
províncias de Jeolla Sul (sudoeste), Gyeongsang Sul e Busan (sudeste), onde mais de

20 mil habitações estão atualmente sem eletricidade.
Os ventos e dois dias de
chuva forte, causados pela
tempestade, afetaram meia
centena de rotas de embarcações e levaram ao cancelamento de 251 voos, em 12
aeroportos sul-coreanos.
O transporte terrestre

também foi afetado, com 354
ligações ferroviárias canceladas ou atrasadas e várias
estradas e autoestradas em
todo o país parcialmente fechadas, incluindo a olímpica
de Seul, uma das principais
da capital ao longo da margem sul do Rio Han.
A KMA previu que o Hin-

namnor vai continuar a se
deslocar para o Nordeste pelo
mar do Japão, passando a cerca de 100 km a nordeste da
ilha sul-coreana de Ulleung,
para se aproximar, já mais
fraco, da costa da província
russa oriental de Primorye e
da ilha japonesa de Hokkaido
(norte). (ABr)

50 MILHÕES EM APUROS

“JUÍZO FINAL”

EUA emitem alerta de enchente
por “gigante nuvem de chuva”

Geleira que pode
elevar nível do mar
está “por um ﬁo”,
dizem cientistas

Uma enorme nuvem de
umidade que se estende do
leste do Pacífico até a costa
leste dos EUA desencadeou
chuvas excessivas no nordeste, enquanto alguns lugares
já estão sofrendo inundações.
Mais de 50 milhões de pessoas estão sob alerta de enchentes até o final desta terça-feira (6) em várias grandes
cidades como Washington, Filadélfia, Nova York, Boston e
Providence, Rhode Island.
Na terça-feira de manhã,
milhões de pessoas estavam
enfrentando alertas de enchentes em partes de Connecticut e Pensilvânia. O que
significa que alguns lugares
já estavam inundando.
“As inundações repentinas
estão em andamento ou devem começar em breve”, especificamente nos condados
centrais de Middlesex e Haven, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.
West Virginia e os Apalaches centrais também estão
em risco, disse o Weather Prediction Center.
As fortes chuvas pertencem ao mesmo sistema de

Calor extremo e inundações nos EUA afetam milhões de pessoas
tempestades que inundou
partes da Geórgia no domingo, bem como chuvas extremas nos Apalaches e no nordeste na segunda-feira.
Este sistema de tempestades criará uma área de
baixa pressão na costa do
meio do Atlântico até terça-feira, trazendo chuvas
mais fortes à tarde.
“Isso fará com que a área
do norte de Delaware ao sudeste de Nova York e ao sul
da Nova Inglaterra seja a região com mais precipitação”,
disse o centro de previsão.
“Chuvas fortes dentro de

tempestades relativamente
lentas podem resultar em casos dispersos de inundações
repentinas do sul da Nova Inglaterra à Península de Delmarva, incluindo as principais cidades da I-95 de Boston
à Filadélfia”, acrescentaram
as autoridades.
A região já registra entre
2,5 e 7,6 centímetros de chuva. Com chuvas adicionais de
25,4 a 76,2 milímetros esperados, com quantidades mais
altas em alguns lugares, as
inundações são uma preocupação, acrescentou o Serviço
Nacional de Meteorologia.

A chamada “Geleira
do Juízo Final” da Antártida – apelidada por causa
de seu alto risco de colapso e ameaça ao nível
global do mar – tem o potencial de recuar rapidamente nos próximos anos,
dizem os cientistas, ampliando as preocupações
sobre o aumento extremo
do nível do mar que
acompanhar o seu potencial desaparecimento.
A geleira Thwaites, capaz de elevar o nível do
mar em vários metros,
está derretendo ao longo
de sua base submarina à
medida que o planeta
aquece. Em um estudo publicado na segunda-feira
(5) na revista Nature Geoscience, cientistas mapearam o recuo histórico da
geleira, na esperança de
aprender, com seu passado, o que a geleira provavelmente fará no futuro.

Eles descobriram que,
em algum momento nos
últimos dois séculos, a
base da geleira se deslocou do fundo do mar e
recuou a uma taxa de 2,1
quilômetros por ano. Isso
é o dobro da taxa que os
cientistas observaram na
última década.
Essa rápida desintegração possivelmente
ocorreu “até meados do
século 20”, disse Alastair
Graham, principal autor
do estudo e geofísico marinho da University of
Southern Florida, nos Estados Unidos, em um comunicado à imprensa.
Isso sugere que a
Thwaites tem a capacidade de sofrer um rápido
recuo em um futuro próximo, uma vez que isso
aconteça além de uma
cordilheira no fundo do
mar que está ajudando
a mantê-la sob controle.

CAMPO DE BATALHA

Rússia compra milhões de munições da Coreia do Norte
A Rússia está comprando
milhões de mísseis e projéteis
de artilharia da Coreia do Norte
para uso no campo de batalha
na Ucrânia, disse um oficial
dos Estados Unidos.
A compra indica que os militares russos continuam sofrendo com a grave escassez
de suprimentos na Ucrânia,

em parte devido a controles e
sanções de exportação, segundo a autoridade.
Os EUA afirmam esperar
que a Rússia possa tentar comprar mais equipamentos militares da Coreia do Norte daqui
para frente, disse a fonte. O
New York Times noticiou pela
primeira vez as compras.

Rússia limita exportação
de gás natural

A crise energética da Europa está se aprofundando à
medida que a Rússia limita
ainda mais as exportações de
gás natural, forçando os governos a gastar bilhões para
proteger empresas e consumidores de contas crescentes

à medida que a região desliza
para a recessão.
Os preços de referência
do gás natural europeu subiram 28% na manhã de segunda-feira (5), atingindo
274 euros (US$ 272) por megawatt-hora – o primeiro
dia de negociação depois
que a gigante russa de ener-

gia Gazprom interrompeu
os fluxos através do oleoduto Nord Stream 1 indefinidamente, alegando ter encontrado um vazamento de
óleo em uma turbina.
No ano passado, o gasoduto entregou cerca de 35%
das importações totais de gás
russo da Europa.
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Nos bastidores da música:
Rodrigo Borges no ‘Papo Xadrez’
Um dos maiores produtores do País vai ao podcast compartilhar sua trajetória pessoal e profissional

Esse episódio
e todos os
outros que já
foram exibidos
até aqui estão
disponíveis na
íntegra pelo
canal do
YouTube
‘Papo Xadrez’

Guilherme de Andrade
A 29° transmissão ao vivo
do ‘Papo Xadrez’ ocorreu nesta
segunda-feira (5) com o produtor musical Rodrigo Borges.
Na produção de grandes eventos como Playground, Abstract,
Puxadinho, Só Track Boa e
Viiiixe, Rodrigo se consagra
como um dos maiores produtores do País. Seu trabalho traz,
inclusive, grandes nomes da
música internacional para
Goiânia, como Bonnie Tyler e
David Guetta. O episódio transmitido nesta semana continua
disponível na íntegra pelo canal do YouTube ‘Papo Xadrez’.
Ao falar do início de tudo,
Rodrigo conta que sempre esteve envolvido pela organização de eventos, desde a adolescência, quando produzia
festas para os amigos, até os
dias de hoje. Nos anos 2000,
ele se mudou para Nova York
e lá, também, trabalhou com
eventos. Da panfletagem na
porta dos clubes até o trabalho
interno nessas casas: os guias
nesse momento foram determinação e foco. Um ano depois
do seu retorno ao Brasil acontece a primeira edição da Playground Festival Music
A primeira consagração na
carreira do produtor veio com
este festival, que logo no início
ultrapassou as expectativas
de público. A ideia, que surgiu
do amigo ‘Bocão’, tomou forma muito rapidamente e hoje
a Playground já conta com
mais de 100 edições, em todas
as regiões do Brasil. Essa ascensão não para: em suas realizações mais recentes, a festa
se superou em público: foram
quase 40 mil pessoas divididas
entre 5 palcos.
Rodrigo fala também dos
impactos da pandemia no setor
de eventos: “nós fomos os primeiros a parar e os últimos a
voltarem”. O produtor conta

uma experiência que teve no
fim do lockdown. “15 mil pessoas, divididas em 6 áreas separadas, com um palco central”, o primeiro evento dessa
retomada considerou as medidas de segurança e o lazer
do público, que estava ávido
por esse retorno. “Eu não tinha
parado para pensar na quantidade de pessoas que a gente
realmente empregava…”, finalizou contando de sua equipe.
Uma das questões mais chamativas no histórico do produtor é a sua versatilidade.
Grandes nomes da música eletrônica, do sertanejo, do piseiro
e até do rock estão em seu currículo. Rodrigo afirma existir
muito espaço em Goiânia para
todos esses segmentos de mer-

cado, desde que exista planejamento e um pensamento inovador. Ele reforça a fama do
sertanejo goiano, estilo já consolidado e aceito culturalmente,
mas destaca ainda que “a gente
virou uma referência mundial
de produção de música através
da música eletrônica”.

Na voz dos
apresentadores

Após a transmissão, o apresentador Felipe Cardoso conta:
“Com esse papo deu para entender um pouco melhor quando dizem que Goiânia é a Capital do sertanejo mas também
da música eletrônica”. O apresentador destaca a quantidade
de eventos, em ambos os segmentos, produzidos por Ro-

drigo na capital goiana, e finaliza dizendo que “é muito
importante saber da luta e das
dificuldades dos bastidores
desses eventos que só conhecemos em momentos de lazer
ou pelas publicidades”.
Na transmissão desta semana, a apresentadora Ananda
Leonel precisou se ausentar
do estúdio por motivos pessoais, mas ela garante que na
semana seguinte estará pronta
para mais um ‘Papo Xadrez’.
A próxima edição do podcast
acontece na próxima segunda-feira (12), às 19h pelo canal
do YouTube ‘Papo Xadrez’. Na
semana que vem, os apresentadores recebem nos estúdios
do jornal ‘O Hoje’ o especialista
em trade Hermann Greb para

uma conversa sobre investimentos online, criptomoedas
e metaverso.

Nos últimos episódios

O ‘Papo Xadrez’ alcança
sua 29° edição com o produtor
musical Rodrigo Borges. O
bate-papo com um dos fundadores do festival Playground
se une aos outros 28 encontros
que já aconteceram até aqui.
Da realidade no sistema jurídico brasileiro, nos episódios
com o perito Antenor Pinheiro
e o defensor público Salomão
Rodrigues, até o cotidiano na
indústria da beleza, com a
empresária e cabeleireira
Bárbara Prado: a qualidade
e versatilidade consagram a
marca do podcast.
Na última edição, os apresentadores Felipe e Ananda tiveram uma conversa com a
psicóloga especialista em desenvolvimento infanto juvenil,
Natalia Mendes. Os momentos
mais críticos na primeira infância, a importância do envolvimento dos pais no processo terapêutico e também
os desafios da adolescência na
era digital: todas essas questões
no episódio da semana passada. No fim do encontro, a terapeuta dá um recado aos pais
e responsáveis: “converse com
os seus filhos sobre o que você
sente também”.
O 27° encontro do podcast
foi com a empreendedora e
influenciadora Júlia Galvão. A
jovem de 22 anos conta como
as oportunidades que apareceram para ela, ainda na adolescência, se tornaram porta
de entrada para seu empreendimento, a Ambrô. Hoje, Júlia
está no comando de sua própria empresa com um faturamento mensal de mais de 6
dígitos. Ela afirma que chegou
até aqui seguindo o lema: “Erre
pequeno, corrija rápido”. (Especial para O Hoje)
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Memória da
formação da República
A obra ‘Dicionário da Independência do Brasil’
apresenta 743 verbetes temáticos baseados nos últimos
estudos e com inclusão de vozes pouco conhecidas

Pedro Scalon também é conhecido por seu tributo a Cazuza

Músicas que
espelham o mundo
O novo trabalho do cantor Pedro
Scalon contém doze músicas, sendo
oito autorais, três de outros
compositores e uma versão acústica
Lanna Oliveira
O cantor e compositor
goiano, Pedro Scalon, nos
últimos dois anos se isolou
e dedicou-se à produção do
seu novo trabalho lançado
recentemente, intitulado ‘A
Legenda do Tempo’. O novo
álbum contém doze músicas, nove já lançadas, dentre
elas regravação de ‘Pra Sempre’, do CD ‘Nas Margens
do Tempo’ de Pedro, além
de músicas inéditas de sua
autoria. E ainda ‘A Voz da
Tela’, de Oswaldo Montenegro, ‘Amanhã Colorido’,
de Duca Leindecker; ‘Por
Quem os Sinos Dobram’, de
Raul Seixas. Participação de
Maurício Lavenère, na bateria Paula Bernardes. Produção de Pedro Scalon, Geovani Maia e Sandra Esther
e muito mais.
As letras retratam os
problemas de ansiedade,
depressão, ideologia da juventude e problemas sociais, além de tocar em pontos afetivos do ser humano.
As músicas foram lançadas
no Spotify, Instagram e no
YouTube, com clipes Lyric
Videos. “Nós ficamos praticamente dois anos isolados produzindo esse álbum,
fazendo toda a linguagem
de estética, refletindo bastante no que queria dizer
e reformular artisticamente. Precisava mudar o rumo
da minha carreira, ser mais
visceral e voltar com o Rock
‘n’ Roll que me acompanha
desde a infância”, afirma
Pedro Scalon.

‘Translúcido’, o
trabalho anterior

‘Translúcido’ tem 10
músicas autorais e Pedro
Scalon descreve suas com-

posições como a forma que
ele enxerga o mundo,
“componho realmente o
que eu vivo, sempre penso
em coisas que possam tocar
o íntimo das pessoas, mas
as levando a não ter um
pensamento estático”. As
composições do seu mais
novo álbum foram feitas
durante os últimos dois
anos, momento em que se
mudou de Goiânia para
Brasília e teve um filho.
Com o CD ‘Translúcido’, Pedro executou uma mudança de estética e linguagem.
O músico descreveu esse
trabalho como uma fusão
do Pop, do Rock, e da Música Popular Brasileira
(MPB), mas com um forte
teor poético. Ele, que inclusive, tem duas antologias
de poesias publicadas pela
Secretaria de Cultura do
Estado de Goiás, diz que
gosta de compor sobre assuntos que darão margem
para que as pessoas possam pensar criticamente,
dando possibilidades maiores de interpretação.
No período de produção,
Pedro escutou novos sons,
como Jhon Mayer, Tiago
Iorc, e Maria Gadu, entre
outros. A ideia era unir o
moderno e o tradicional.
“Quando se trata de Pop,
MPB e Rock, a Música Popular Brasileira precisa voltar a ter voz, precisa voltar
a ser pulsante”, desabafa.
Pedro também é conhecido
por se dedicar a tributos
a dois artistas épicos, Cássia Eller e Cazuza. Este último lhe rendeu muitos
elogios, não só de crítica e
público como também os
cumprimentos de Lucinha
Araújo, mãe de Cazuza.
(Especial para O Hoje)

A Editora da
Universidade de
São Paulo (Edusp),
a Livraria João
Alexandre Barbosa e a Biblioteca
Brasiliana Guita e
José
Mindlin
(BBM) lançam o
‘Dicionário da Independência do
Brasil: História,
Memória e Historiografia’. Organizada por Cecília
Helena de Salles
Oliveira e João
Paulo Pimenta, a
obra visa reconstituir a memória
com extensa pesquisa, fornecendo
informações detalhadas, atualizadas e com a inclusão de vozes e de
grupo sociais silenciados anteriormente,
com o objetivo de apresentar
múltiplas dimensões e abrir
novas vertentes de investigação para o futuro.
Os organizadores buscaram demonstrar o estado
da arte, divulgar resultados
das pesquisas mais recentes
e constituir uma das mais
significativas contribuições
da USP às comemorações
em 2022. Durante três anos,
desde 2019, eles vêm reunindo a contribuição de 274
autores do Brasil e do exterior, totalizando em torno
de 743 verbetes temáticos

libertos e escravizados que se envolveram nas lutas e na construção de projetos de
Estado e de nação,
ao lado de D. Pedro e de José Bonifácio. Assim, demonstra a importância de ressignificar as memórias
com a busca de
novas informações sobre o processo histórico,
bem como sobre
as interpretações
sobre o tema.

Os organizadores

e biográficos.
Ao sintetizar as contribuições das últimas décadas,
o dicionário descreve o papel
de personagens, de eventos
e de localidades no processo
político de separação entre
Brasil e Portugal. A releitura
a partir das pesquisas permitiu confrontar figuras tradicionalmente destacadas na
história como pessoas, movimentos sociais e situações
recém-descobertos.
Por exemplo, a obra traz
a discussão sobre a atuação
de mulheres, de populações
indígenas, de homens livres,

Cecilia Helena
Lorenzini de Salles Oliveira se graduou, fez mestrado e doutorado em
história na USP. É
professora titular sênior no
Museu Paulista da instituição, do qual foi diretora entre 2008 e 2012, e é professora do Programa de PósGraduação em História Social da universidade.
João Paulo Pimenta também se graduou, fez mestrado
e doutorado em história na
USP, além de ter sido chefe
do Departamento de História
da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da universidade entre 2018 e 2020. É professor
da instituição desde 2004.
(Especial para O Hoje)

Cecilia Helena e João Paulo Pimenta, organizadores da publicação, reconstituem a memória
brasileira com extensa pesquisa, fornecendo informações detalhadas e atualizadas
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Chamas da Vida
os capangas seguem leo
e tadeu diz que eles não podem falhar. leo percebe que
está sendo perseguido e corre. Um capanga pega leo e
diz que eles vão lhe dar uma
lição para não cobiçar a mulher do próximo. leo escapa
e os capangas atiram. Flávia
diz para carolina que a prisão
de Pedro é injusta. carolina
diz que Xavier aproveitou a
ausência de Fausto. lipe provoca Pedro na cadeia. lincon
diz para lipe calar a boca.

Mar do sertão
candoca descobre que o
ex-noivo está vivo, e os dois
se beijam. candoca cobra explicações de José. tertulinho
se desespera ao saber que o
rival não morreu. José se surpreende ao saber que tem
um filho com candoca. José
discursa sobre as intenções
de sua empresa na região.
candoca e José conversam sobre o passado, e acabam se
beijando novamente. tertulinho chega ao hotel em que
José está hospedado.

Cara e Coragem
rico tenta explicar por que
lou não pode participar das
reuniões na sala de inteligência. Jonathan revela para leonardo e regina que a fórmula
que eles entregaram para os
compradores estrangeiros
está incompleta. Margareth
mostra para leonardo e regina o resultado de suas pesquisas no laboratório. Paulo
faz uma descoberta sobre Ítalo e deixa Marcela desconfiada. andréa apresenta olívia
para bob.

Poliana Moça
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. éric
conversa com Helô sobre depressão, fala que Poliana o
ajudou muito e que quer pedila em namoro. otto descobre
que o porteiro é o porta-voz
de roger. Davi e eugênia falam na mesa do jantar da curiosidade dos meninos para
saber sobre a mãe biológica.

Pantanal
José leôncio, os filhos e
os peões saem em busca de
José lucas. o Velho do rio retira a bala de José lucas. irma
sente que José lucas está vivo
em um lugar seguro. Mariana
fica assustada com as premonições de irma. Juma e Jove
vão até a tapera e encontram
vestígios de sangue na rede.
José leôncio fica arrasado com
a falta de notícias de José lucas. alcides diz a Zaquieu que
acha que José lucas está morto. Guta desconfia de Solano.
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almoço e muita música boa
Para celebrar o feriado do
Dia da independência do brasil, o Quintal do Jajá tem uma
programação especial nesta
quarta-feira (7). Por causa
disso, o espaço cultural e gastronômico funciona das 12h
às 18h e não tem atividades
à noite, como costuma ter
normalmente. Para embalar
o almoço, o estabelecimento
recebe o trio Miaêro, que faz
um show de forró pé de serra,
xote, baião, arrasta-pé e MPb
a partir das 13h. o repertório
está repleto de sucessos que
ficaram conhecidos, principalmente, nas vozes de renomados artistas nordestinos, como luiz Gonzaga, Falamansa, os 3 do Nordeste,
Dominguinhos, Petrúcio
amorim, rastapé, elba ramalho, accioly Neto, Marinês,
Fagner e Mestrinho. Quando:
Quarta-feira (7). onde: rua
15, Nº 538, Setor central –
Goiânia. Horário: 13h.
inscrições para formação
teatral
as inscrições para a primeira oficina do evento 'aNiMaGYN - Programa de Formação em teatro de animação' ficam abertas até esta
quarta-feira (7) e podem ser
feitas pelo linktree do projeto:
linktr.ee/animagyn. o primeiro módulo é de dublagem,
com David Matos, e é minis-

temáticas ambientais. o Projeto Piraíba também continua em ação durante a segunda fase do projeto, com
o monitoramento de peixes
desta espécie. o trabalho,
inédito na américa latina,
tem como objetivo final a
preservação do peixe piraíba, que pertence ao topo
da cadeia alimentar do rio
araguaia. Quando: Quartafeira (7). onde: itacaiu.

O evento temático ‘Fun City da Hello Kitty e Amigos’
acaba de chegar ao Flamboyant Shopping Center
trado de 8 a 16 de setembro,
no coletivo centopeia, no Setor Sul. o projeto foi idealizado pelo coletivo Miasombra e pela Jambo&Jambu Produções. a iniciativa busca
descentralizar atividades culturais e artísticas de formação, oferecendo aos profissionais da região, e a quem
busca iniciação nas artes cênicas, um acesso a conteúdos
que nem sempre estão disponíveis, de forma presencial
e em profundidade nas escolas goianas de teatro.
Quando: Quarta-feira (7).
onde: linktr.ee/animagyn.

Cláudia Vieira no Rio araguaia
após receber quase vinte
mil pessoas ao passar por
mais de 15 acampamentos
e praças da região do rio
araguaia na temporada de
julho, a 19ª edição do projeto estrelas do araguaia
está de volta e ocorre até o
dia 10 de setembro. Nesta
quarta-feira (7) é a vez da
cantora cláudia Vieira se
apresentar em itacaiu. além
das apresentações musicais,
o rio araguaia também recebe palestras, recreação e
distribuição de brindes com

Feriado para a criançada
o evento temático ‘Fun
city da Hello Kitty e amigos’
acaba de chegar ao atrium Piso 2 no Flamboyant Shopping center. a atração tem
160 metros quadrados e conta com um inflável gigante,
além de atividades lúdicas,
digitais e personagens da
Sanrio. Faz sucesso entre a
garotada, o pula-pula de 100
metros quadrados com obstáculos e circuitos, além de
um espaço para oficinas onde
as crianças têm acesso a desenhos para colorir, inspirados nos personagens mais
famosos do Japão. outra novidade é o ‘almanaque de
atividades da Hello Kitty’. o
app oferece três atividades
diferentes para entreter, divertir e desenvolver habilidades das crianças. Quando:
Quarta-feira (7). onde: av.
Dep. Jamel cecílio, Nº 3300,
Setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 10h Pas 22h.

Natalia Cesar

Em sua primeira semana de funcionamento, o novo Museu do
Ipiranga tem um horário especial e está aberto das 11h às 16h
na Praça Cívica em São Paulo.
Conduzida pela apresentadora Roberta Martinelli, a transmissão pela TV Cultura acontece até às 20h30. Já na Rádio
Cultura Brasil e no YouTube,
é até o fim do evento.
Após quase uma década
fechado para reforma, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, se prepara para reabrir
as portas para o público
como celebração do Bicen-

tenário da Independência.
O funcionamento para os
visitantes em geral começa
a partir desta quinta-feira
(8), com expectativa de
atrair cerca de 900 mil pessoas por ano, de acordo com
o Governo do Estado de São
Paulo. Além de receber incentivos públicos, o projeto
também contou com patrocínio privado.
Reaberto com o dobro da

área expositiva, o novo complexo trará anfiteatro para
projeção de filmes, audições
e concertos, mirante, cafés e
restaurantes. A curadoria do
museu também utilizará recursos multimídia para propor novas visões sobre os objetos expostos. Além de moderno, o museu será totalmente acessível, com rampas,
elevadores e muitos recursos
multissensoriais.
Em sua primeira semana
de funcionamento, o novo
Museu do Ipiranga tem um
horário especial e está aberto
das 11h às 16h. As visitas
precisam ser agendadas pela
plataforma Sympla e, até o
dia 6 de novembro, a entrada
será gratuita. Hoje (7), o museu recebe a visita especial
de 200 estudantes de escolas
públicas e dos trabalhadores
que contribuíram na obra
de reforma, acompanhados
de suas famílias.

CELEBRIDADES
‘a Fazenda 2022’: Deolane
Bezerra quebra regra que
pune participantes antes
da estreia do reality
Um dos nomes da lista
oficial dos participantes de
‘a Fazenda 14’, Deolane bezerra quebrou uma regra do
reality ao vivo durante coletiva de imprensa, que aconteceu na manhã desta terçafeira (6) durante o ‘Hoje em
Dia’. respondendo uma pergunta sobre as investigações
das quais é alvo, Deolane bezerra se disse tranquila e sem
receio durante o confinamento de ‘a Fazenda 14’. "todo
mundo está passível de investigação, estamos aqui
para isso. Sérgio Moro foi
alvo de busca e apreensão
na casa dele. Quem diria a
Deolane?", rebateu. (Lara
Nascimento, Purepeople)
Hulk faz declaração à Camila Ângelo na web e atitude inusitada com os seguidores chama atenção
camila Ângelo ganhou
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Reabertura do Museu do Ipiranga
Nesta quarta-feira, 7 de
setembro, no Bicentenário da
Independência do Brasil, a
TV Cultura, a Rádio Cultura
Brasil (77,9 FM) e o canal do
YouTube da Cultura transmitem o espetáculo de reabertura do Museu do Ipiranga,
ao vivo, a partir das 19h. O
espetáculo foi concebido especialmente para a data com
20 grandes atrações da música brasileira, como: João
Carlos Martins, Daniel, Fafá
de Belém, Margareth Menezes, Criolo, Vanessa da Mata,
Johnny Hooker e Silva.
A apresentação tem mais
de 300 artistas, incluindo 80
bailarinos e mais de 100 componentes da Orquestra Jovem
do Estado de São Paulo, da
Escola de Música Tom Jobim,
sob a regência do maestro
Cláudio Cruz. Toda a programação acontece no Parque
da Independência, no Ipiranga, no palco que foi montado

n

Nasceu! Viviane Araujo dá à luz
Joaquim, seu primeiro filho
com Guilherme Militão
Nasceu o filho de Viviane
Araujo, 47, e
Guilherme Militão nesta última
terça-feira (6).
Nas últimas semanas, a atriz
usou as redes sociais para mostrar a evolução da barriga e a preparação para a chegada
do bebê. De acordo com
a assessoria de imprensa
da atriz, Joaquim nasceu
uma publicação especial de
Hulk em seu aniversário. No
post, o jogador declarou seu
amor à mulher, com quem
está junto há dois anos. Uma
atitude de Hulk na publicação,
porém, chamou a atenção.
Nas imagens, Hulk e camila

com 3,465 kg e 51cm em
uma cesárea realizada na
maternidade Perinatal, na
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. (Nathalia Duarte, Purepeople)

surgem em diversas ocasiões
em casal e ao lado de Zaya.
após alguns comentários de
seguidores com bons desejos
e orações à família, o jogador
bloqueou a possibilidade dos
fãs continuarem escrevendo
mensagens em sua publica-

ção ao lado de camila. (Nathalia Duarte, Purepeople)
Paulo andré é apoiado
após filho de 1 ano ser vítima de racismo na web:
‘isso é crime!’
Filho do atleta e ex-participante do 'bbb 22', Paulo
andré, o Pa, foi vítima de racismo nas redes sociais do
pai depois que o esportista
postou momentos da sua
festa de aniversário. após divulgar as mensagens, Pa,
que debutou como modelo
após o "bbb", recebeu apoio
dos fãs. "a última (postagem)
me doeu tanto", afirmou um
internauta. "isso tudo é muito errado e não deveria acontecer", reforçou um segundo.
"Pa não alivia não!! isso é
crime, apresenta queixa crime, salva e apresenta, eles
vão puxar esses ridículos pelo
iP e eles vão ter que responder. Faça isso Pa, por você,
seu filho e sua família", recomendou outro. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Seu dia é cheio, mas será recompensador no final. tome cuidado com a falta de planejamento,
que pode fazer você realizar tudo
com ansiedade e correria. tenha
mais calma nos compromissos.
Ótimo dia para se encontrar com
amigos ou viver momentos mais
divertidos ou românticos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Você pode receber boas notícias hoje. busque sua autenticidade! é importante inovar e sair
do lugar comum, da zona de conforto, caso queira avançar. Você
pode planejar uma viagem ou
fazer um curso novo, totalmente
diferente. os amigos ou familiares podem ser seus motivadores.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
aposte em si mesmo hoje. o
autoaperfeiçoamento pode te
ajudar a conquistar o que deseja.
cuidado com gastos em excesso,
mas mantenha sua autoestima.
o momento está favorável para
conquistas. Momento em que é
preciso manter o foco, sem perder o espírito de aprendizado.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
as relações estão potencializadas, mas tome cuidado para
não se decepcionar com as pessoas por excesso de expectativas.
renovação amorosa ou um novo
amor podem acontecer. existem
mudanças no seu caminho. aposte na reciprocidade e esteja aberto.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia é bem rotineiro, mas
pode acontecer viagem e/ou momentos de descanso. o bom deste dia é que ele traz paz, a mente
funciona bem e as relações seguem sem grandes problemas.
o dia é positivo para cuidar da
saúde e começar uma dieta.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Pode ser um dia muito cansativo, cheio de atrasos ou obstáculos, então é importante ter
paciência. a falta de saúde pode
ser um dos problemas, portanto
tome cuidado com a sobrecarga.
aposte nas relações, que são o
ponto alto deste dia. o amor
pode ser seu grande trunfo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
tome cuidado com o desânimo. amigos ou familiares podem
te motivar. Sua mente pode estar
ansiosa, então buscar atividades
revigorantes pode ser a solução.
Momento de ação. Você pode se
inspirar em outras pessoas para
atingir seus sonhos e suas metas.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia traz muitas mudanças,
agito e possibilidade de discussões. tente não ser tão cabeçadura. Vale a pena cuidar melhor
da sua alimentação, pois a nutrição pode ser a solução para melhorar a sua saúde e o seu bemestar. Você pode ajudar algum
familiar com uma ideia inovadora.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você pode estar mais ativo
hoje, avançando em seus planos.
o dia tem produtividade e realização, mas é preciso tomar cuidado para não atropelar as pessoas. apenas tome cuidado para
não tentar assumir o controle sobre os outros. Mantenha o seu
autocontrole e continue ajudando.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Felicidade e realizações pautam o seu dia. Você pode se sentir
bem consigo mesmo sem nada
de extraordinário acontecendo
externamente. Fora isso, o dia
traz um movimento de socialização e boas trocas. as parcerias e
os romances estão potencializados. cuidado com inseguranças.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
existem colheitas no seu dia.
Você pode encontrar bons lucros
e reconhecimento, mas tome cuidado com excessos. Gastos exagerados trazem prejuízos. cuidar
da saúde também é indicado.
Você pode fazer alguma mudança
inesperada na sua rotina, então
tome cuidado para não frustrar.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
existe uma energia inspiradora
chegando para você. Você pode
se renovar, descansando ou tendo
bons encontros. ideias inovadoras
podem surgir, então é preciso dar
atenção a elas. os amigos estão
potencializados. Hoje você terá
boa sorte. o dia traz desafios e
necessidade de novas atitudes.
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Essência

Setembro Amarelo: o mês
de prevenção ao suicídio
Como identificar
uma pessoa com
depressão,
doença que pode
afetar indivíduos
de diferentes
origens, sexos,
culturas, classes
sociais e idades?
Lanna Oliveira
O Setembro Amarelo é a
campanha que marca o mês
dedicado à prevenção ao suicídio e no dia 10, sábado, é
comemorado oficialmente, o
Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio. No Brasil, ela é uma
iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Neste ano, o
tema da campanha é ‘A vida
é a melhor escolha’. A psicoterapeuta Jordana Ribeiro
alerta para as formas de prevenção, acolhimento e o aumento da rede de apoio.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), todos os anos, mais
pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV,
malária ou câncer de mama
ou guerras e homicídios. Entre
os jovens de 15 a 29 anos, o
suicídio foi a quarta causa e

O CVV presta apoio emocional, voluntário e gratuito em prol da prevenção do suicídio
morte depois de acidentes no
trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de
um fenômeno complexo, que
pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades.
As taxas variam entre países, regiões e entre homens
e mulheres. No Brasil, 12,6%
por cada 100 mil homens em
comparação com 5,4% por
cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. As
taxas entre os homens são
geralmente mais altas em países de alta renda (16,6% por
100 mil). Para as mulheres,
as taxas de suicídio mais altas
são encontradas em países
de baixa-média renda (7,1%
por 100 mil).

Desde 2003, o dia 10 de setembro é considerado o Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi criada pela
Associação Internacional para
a Prevenção do Suicídio e pela
Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção de
governos e da sociedade civil
para a importância do assunto. De acordo com a última
pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No
Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano,
ou seja, em média 38 pessoas
cometem suicídio por dia.
Segundo a psicoterapeuta
Jordana Ribeiro, fundadora do

tratamento Fibromulheres, que
ajuda as mulheres com fibromialgia a viverem sem dores,
e sem o uso de medicações,
“mais do que falar de estatísticas é mostrar formas de prevenção, acolhimento e trabalhar para aumentar essa rede
de apoio para pessoas que tem
esse risco de suicídio, pois elas
não querem tirar a vida, e sim
o sofrimento”, afirma.
Ela ainda lembra que a Fibromialgia é um exemplo de
doença crônica que afeta a
vida da pessoa como um todo
devido a dores difusas no corpo. Por ser uma síndrome,
essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga,
alterações do sono, distúrbios
intestinais, depressão e ansie-

dade. Acomete 2% da população mundial e é mais frequente no público feminino.
“Pelo fato da doença desencadear dores difusas no
corpo, em que a mulher sente
dor da ponta do pé ao fio do
cabelo gerando muito estresse,
fadiga e insônia, há depressão
e uma perca de expectativa
na vida, aumentando o risco.
Frases como 'eu quero dormir
e não acordar mais', 'quero
me dopar de remedios', 'perdi
a vontade de viver', 'quero sair
do meu corpo de tanta dor',
são indicativos fortes de risco”,
explica a psicoterapeuta.
A principal medida é não
fazer com que o problema pareça uma bobagem ou algo trivial. Não tente diminuir a dor
da pessoa, dizendo que as dores logo vai passar ou para ela
ocupar a cabeça. Julgar, e apontar o dedo dizendo o que ela
precisa fazer ao invés de acolher, pode prejudicar o processo. Mas como ajudar? Conversar; acompanhar; acolher;
e procurar ajuda profissional.
O Centro de Valorização da
Vida (CVV) é uma associação
de utilidade pública federal,
que presta um apoio emocional, voluntário e gratuito em
prol da prevenção do suicídio.
Qualquer pessoa que queira
ou precise conversar pode
acioná-los por chat, telefone,
e-mail ou presencialmente.
Tudo é realizado com profissionalismo, sigilo total e anonimato. Basta acessar o site
do CVV ou ligar para o número
188. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReias

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.

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.

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.

Com direção de Ol Parker, com George Clooney e Julia Roberts, ‘Ingresso para o Paraíso’ segue em cartaz
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(Spider-Man: No Way Home,
2021, eUa). Duração: 2h
28min. Direção: Jon Watts.
elenco: tom Holland, Zendaya,
benedict cumberbatch. Gênero: ação, aventura, fantasia.
cinemark Flamboyant: 14h20,
15h30, 17h40, 18h50, 21h. cinemark Passeio das Águas:
13h20, 15h, 16h40, 18h20,
20h, 21h. cineflix aparecida:
15h, 18h10, 21h20.
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 Águas: 14h.

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
De acordo com a
CNC, o aumento da
contratação de
dívidas foi mais
expressivo para
famílias com
rendimentos até
dez salários
mínimos

Endividamento e inadimplência
crescem no Brasil em agosto
O endividamento
nos carnês para
esta parcela da
população subiu
nos últimos quatro meses cerca
de 1,8 ponto e
chegou a 19,8%
Ana Bárbara Quêtto
O endividamento de famílias com carnês e cartões
de lojas de varejo, além da
inadimplência, cresceu em
agosto, chegando a 19,4%.
Comparado ao mês anterior,
o valor aumentou em 0,5
ponto percentual.
Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira
(5) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic) realizada
pela entidade, a quantidade
de endividados com estes
meios de compras vem crescendo desde maio de 2022.
O levantamento mostrou,
ainda, que a alta do indicador pode ser explicada pela
procura por crédito direto
no varejo das famílias de
menor renda. O endividamento nos carnês para esta
parcela da população cresceu, nos últimos quatro meses, cerca de 1,8 ponto per-

centual e chegou a 19,8%.
De acordo com a CNC, o aumento da contratação de dívidas foi mais expressivo para
famílias com rendimentos até
10 salários mínimos, isto é, 1,1
ponto, do que entre casas de
maior renda, com 0,9 ponto.
Para a economista Izis Ferreira, responsável pela Peic,
a melhora no mercado de
trabalho, bem como as políticas de transferência de renda mais robustas, têm favorecido os rendimentos das
famílias brasileiras de baixa
renda. No entanto, 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 ponto entre as
famílias com até 10 salários
de rendimento mensal. Já em
famílias com maior poder
aquisitivo, cresceu 3 pontos.
A Peic apontou, também,
que no mesmo período homens estão mais endividados
em 19,5% nos carnês. As mulheres, em contrapartida, pos-

suem uma dívida de 18,8%.
“A proporção de homens
que contrataram crédito direto
operado pelo varejo cresceu
2,3 pontos em um ano; esse
número caiu 1,1 ponto entre
as mulheres”, acrescentou.
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% pontos). As
duas modalidades têm forte
associação ao consumo no comércio varejista.
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, explica que 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.

Inadimplência

A quantidade de consumidores que atrasou o pagamento de contas de consumo, ou
de dívidas, subiu pelo segundo
mês consecutivo. A segunda
alta, que ocorreu em agosto e
atingiu 29,6%, aconteceu após
a inadimplência se manter
moderada entre abril e junho,
reflexo das medidas de injeção
de renda extra, como os sa-

ques do FGTS e a antecipação
do 13º salário de aposentados
e pensionistas do INSS.
No mês, a proporção de famílias com atraso em contas
ou dívidas cresceu 0,6 ponto,
enquanto em um ano subiu 4
pontos percentuais. Entre os
inadimplentes, 10,8% relataram não ter condições de pagar contas atrasadas e, por
isso, vão continuar na inadimplência.
“A alta do volume de famílias com contas atrasadas deuse nas duas faixas de renda
pesquisadas, mas foi maior entre as famílias de menor renda.
Isso mostra os desafios que esses consumidores seguem enfrentando na gestão mensal de
seus orçamentos”, disse a economista Izis Ferreira.

Endividamento dos lares

Em agosto, o número de
lares que relataram 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 de
famílias brasileiras.
“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
pontos”, concluiu a entidade.
(Especial para O Hoje)

