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Déficit comercial atinge maior valor desde 2014

Goiás longe da meta de vacinação

O crescimento das exportações, sustentado pela alta das commodities minerais e
agrícolas, não foi suficiente para evitar mais um aumento no déficit comercial da
indústria de transformação na 1ª metade de 2022, segundo o Iedi. Econômica 4

A vacinação infantil em Goiás tem patinado nos últimos seis anos.
Imunizantes como da poliomielite, tetra viral, tríplice viral, febre
amarela e rotavírus estão em queda há mais tempo. Cidades 9
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7 de setembro se torna
data marcada por atos
em apoio a Bolsonaro
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram como pano de fundo as comemorações
do bicentenário da Independência do Brasil
para mostrar força. Em Goiás, foram registrados
atos em apoio ao presidente em diversas cida-
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Fábio Kagi

insumos falsificados
são risco à segurança
dos alimentos

des. A capital ficou com o protagonismo ao
reunir uma multidão nas intermediações do
Parque Vaca Brava. O ato foi encabeçado por
líderes de frentes conservadoras. A concentração teve início por volta das 16h. Política 5

Opinião 3

Wagner Pereira

Em Goiânia, manifestantes se reuniram no Parque Vaca Brava, onde entoaram gritos como “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”

ElEiçõEs 2022

Valdez Monterazo

Presidente faz discurso de campanha em Brasília e Rio

Seus produtos e serviços
são excelentes?

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a data para fazer discursos de campanha. O 1º encontro foi na Esplanada dos
Ministérios, quando agradeceu a Deus pela oportunidade em governar a nação e criticou gestões anteriores. Política 5
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Xadrez: Debates são instru-

mentos de cidadania que definem o voto do eleitor
Política 2

Em vantagem após ter vencido
o jogo de ida pelo placar de 3
a 1, o Rubro-Negro visita o
Tricolor Paulista buscando fazer história. Esportes 8

Morre Hailé
Pinheiro, expresidente do Goiás

O dirigente, de 86 anos, que lutava
contra um câncer na garganta,
morreu no fim da manhã de
quarta (7), ao lado da família.
Esportes 7

Opinião 3

esplanada: Com forte contato

com evangélicos, Jair Bolsonaro faz acenos à Igreja Católica
Política 6

livraria: Destaque internacio-

nal entre os mais esperados
do ano, thriller chega ao Brasil

Essência 14

Veto ao saque
do vale tem
apoio do setor

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%

A proposta que previa o saque após 60
dias da liberação do valor não utilizado do
vale-alimentação foi vetada pelo Poder Executivo no início desta semana. Negócios 17

TSE barra coach Pablo
Marçal na disputa de
presidente da República

Política 6

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

2

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2022

POLÍTICA

Priscilla Aguiar/g1

Xadrez

Wilson Silvestre |

(62) 99314-0518

Debates são instrumentos de
cidadania que definem o voto
Movimentos sociais promovem manifestações em Goiás e outros 24 Estados

Grito dos Excluídos

pede comida
e democracia
na 28ª edição

Sob o lema “Brasil: 200 anos de (in)dependência. Para
quem?”, o Grito dos Excluídos promoveu a sua 28ª edição
com manifestações em 51 cidades de 25 Estados. Organizado
por movimentos populares e urbanos, centrais sindicais e
pastorais da Igreja Católica, o evento teve como reivindicações trabalho, moradia, terra, comida e democracia.
Sob uma chuva persistente e um frio de 14ºC, o
Grito dos Excluídos ocupou a Praça da Sé em São Paulo,
no centro da capital. O ato começou com uma ação de
solidariedade aos moradores de rua, por volta das 7h,
com o oferecimento de um café da manhã. “É um grito
contra a fome. Nós estamos na luta para que o enfrentamento da fome esteja no centro da política. O Brasil
não pode se conformar com tantas pessoas passando
fome”, disse Kelli Mafort, da coordenação nacional do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
No Rio de Janeiro, o Grito dos Excluídos reuniu representantes de movimentos sociais, coletivos, sindicatos
e pastorais no centro da capital fluminense neste 7 de
setembro. Mesmo sem o desfile militar na Avenida Presidente Vargas, o ato foi mantido no local, com início
na altura da Rua Uruguaiana, e seguiu em caminhada
até o Cais do Valongo, na região portuária.
Realizado desde 1995, o Grito dos Excluídos ocorre
paralelamente aos desfiles de 7 de Setembro. Todos os
anos, o evento reúne pessoas de populações vulneráveis
que se consideram socialmente e historicamente excluídas. Originalmente promovido pela Igreja Católica,
o Grito reúne, além de movimentos populares, diferentes
manifestações religiosas. (ABr)

xadrez@ohoje.com.br

Verde amarelo

“Debates e sabatinas são importantes só para
jornalistas, emissoras de rádio, TVs e políticos.”
Esta tem sido a resposta padrão dada pela maioria
da população quando perguntada se assistiu ou
ouviu algum debate entre candidatos, principalmente majoritários. Mesmo com o ceticismo do
cidadão comum, os debates promovidos pelas
emissoras de rádio e televisão, tanto em Goiás
como em outros Estados, são importantes para
tirar os pretendentes a representar os interesses
da população nos governos estaduais e no Congresso da ‘zona de conforto’. Para tanto, os
veículos de comunicação de massa são a linha
de frente deste papel pedagógico na construção
da cidadania. São os formadores de opinião e os
agentes políticos confrontados por ideias, capazes
de extrair dos candidatos, os mais diversos assuntos. Quem assiste ou ouve os debates, tem
melhor avalição de quem pretende representálo quando confrontado com perguntas do adversário. Este contraponto contribui sobremaneira na construção de um voto consciente e
democrático. A
escolha dos que
falam
“em
nome do povo”,
seja em Goiás, presidência da República e no Legislativo, vão
enfrentar muitos desafios.

Só para os pobres

Discurso comum entre todos os candidatos,
seja para o Legislativo ou Executivo, é o de “ajudar
os mais pobres”. Nenhum candidato, até agora, sinalizou para a classe média que ela terá algum
tipo de amparo. Os programas de governo dos
candidatos a presidente da República, Estados e o
Distrito Federal só mencionam investimentos em
infraestrutura, saúde, educação, segurança, mas
nada para o segmento que mais contribui na geração de empregos no setor de serviços: a velha e
sofrida classe média brasileira.

Os 200 anos da Independência do
Brasil comemorados nesta quarta-feira, 7 de setembro, não foram o ‘fim
dos tempos’ pregado pelos catastrofistas midiáticos e adversários do presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi tranquilo e Bolsonaro não fugiu do script
traçado pelos seus áulicos, sem ataques
ao STF e qualquer fala carbonária.
Venceu o bom senso e a democracia.

Bolsonarismo viverá

Especialistas e cientistas sociais convergem no conceito de que o bolsonarismo vai continuar vivo, mesmo que
ele perca a eleição. O consenso é a direita perdeu a vergonha em se mostrar
protagonista no debate de ideias e narrativas. Isto será um desafio para Luiz
Inácio Lula da Silva caso vença a disputa
eleitoral. Pacificar o País vai exigir
muito mais do que narrativas, dizem.

Voto secreto

O candidato para continuar mais
4 anos no Palácio das Esmeraldas,
Ronaldo Caiado (UB), segue em
‘modo avião’, ou seja, em silêncio
sobre quem apoia para a vaga ao
Senado na sua base. Caiado ‘matou’
o assunto quando disse que a escolha
era da alçada dos partidos e não
dele. Como o voto é secreto, só resta
a Delegado Waldir (UB), Alexandre
Baldy (Progressistas) e Vilmar Rocha
(PSD) trabalhar para vencer. Sem o
“este é bom” de Caiado.

Todos por Anápolis

Algumas regiões e cidades de Goiás
são alvos dos candidatos a governador
e para o Senado. As mais destacadas
são a Região Metropolitana de Goiânia
e o Entorno de Brasília, seguido pelo
Sudoeste do Estado, Aparecida e Anápolis. Semana sim, outra também, Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha e agora Vitor Hugo batem ponto em Anápolis
e no Entorno. (Especial para O Hoje)

10 candidatos a deputado federal
receberam R$ 5 mi em doações
Câmara dos Deputados

Eleições2022

Quatro dos
postulantes à
Câmara dos
Deputados por Goiás
investiram do próprio
bolso cerca de
R$300 mil, enquanto
outros receberam
até R$800 mil
Izadora Resende
As eleições de 2022 no Brasil
estão movimentando e ainda
devem movimentar aproximadamente 509,4 bilhões de reais,
de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Deste quantitativo bilionário,
cerca de 98,21% são oriundos
de recursos privados, correspondendo a cerca 500,7 bilhões.
Já de recursos públicos foram
pouco mais que 9 bilhões, totalizando 1,79% do montante.
Em Goiás, os gastos com as
eleições – a nível estadual, federal e governo – somaram
161,8 milhões de reais, sendo
que, deste valor, 91,3% (equivalente a 147,7 milhões de
reais) são de recursos públicos,
e apenas 8,7% de recursos privados (pouco mais de 14 milhões de reais). O Estado registrou 387 candidaturas ao
cargo de deputado (a) federal

os maiores moNtaNtes
Candidato

Partido

Valor

1. Matheus Ribeiro

(PSDB)

R$ 850 mil

2. João Reis

(PSDB)

R$ 800 mil

3. Dannillo da Cunha

(PSD)

R$ 718.800

4. Felipe Soares Cecílio

(MDB)

R$ 520 mil

5. Lêda Borges

(PSDB)

R$ 420 mil

6. Aava Santiago

(PSDB)

R$ 412.990

7. José Frederico Lyra Netto

(MDB)

R$ 327.955

8. Daniel Vieira Ramos

(PL)

R$ 300 mil

9. Magda Mofatto

(PL)

R$ 300 mil

(Republicanos)

R$ 300 mil

10. Jovair Arantes

O Estado registrou 387 candidaturas ao cargo de deputado em 2022
para este ano.
Das campanhas à Câmara
Federal que contaram com
maior investimento de recursos
privados, as de João Reis (PSDB),
Matheus Ribeiro (PSDB), Lêda
Borges (PSDB) e Aava Santiago
(PSDB) receberam doações do
candidato a 2º suplente de Marconi Perillo (PSDB) ao senado,
Marcos Ermírio (PSDB), proprietário, juntamente com a família, do Grupo Votorantim, e
criador do Rally dos Sertões.
Em reportagem publicada pelo
O Hoje, já fora mostrado que o
patrimônio declarado de Ermírio ao TSE é superior a 1,26 bilhão de reais.
Abaixo, a tabela com dados extraídos do TSE referente à prestação de contas, com
relação aos candidatos que
mais receberam doações privadas. Vale destacar que, os
números não são referentes
apenas aos investimentos pró-

prios, mas também às doações
de terceiros. Os valores de
fundo especial e fundo partidário não foram considerados
neste levantamento.
Contudo, destes candidatos
acima citados, apenas quatro
tiraram dinheiro do próprio
bolso para investir na campanha. A exemplo dos colegas de
partido de Marcos Ermírio, a
única candidata que investiu
do bolso foi Aava Santiago, a
quantia de R$500,00. Matheus
Ribeiro e João Reis contaram
com R$800 mil doados por Ermírio; Lêda Borges contou com
R$420 mil e a vereadora Aava
Santiago com R$380 mil.
Segundo o TSE, é a partir
das contas parciais que os órgãos de fiscalização passam a
atuar efetivamente na identificação de irregularidades, que,
se identificadas, serão apuradas
pelo Ministério Público Eleitoral
(MP Eleitoral). Em 2016, con-

os que mais utilizaram recursos próprios
Candidato

Partido

Valor

1. Danillo Pereira

(PSD)

R$ 315 mil

2. Magda Mofatto

(PL)

R$ 300 mil

3. Jovair Arantes

(Republicanos)

R$ 300 mil

4. Daniel Vieira

(PL)

R$ 300 mil

5. José Nelto

(Progressistas)

forme apontado por dados do
Tribunal, 387 mil indícios de
irregularidades foram encontrados nas contas eleitorais, envolvendo cerca de R$1 bilhão.
Já em 2018, os indícios diminuíram, caindo para 32 mil,
abarcando um total de R$98
milhões. E no último pleito, em
2020, o número cresceu exponencialmente, tendo sigo registrados 641 mil indícios de
irregularidades, envolvendo
R$2 bilhões.
O eleitor pode, também,
conferir outros dados relacionados aos candidatos, como a

R$ 51 mil

quantia recebida por cada um
referente ao fundo especial e
do fundo partidário, o nome
completo, o número que aparecerá na urna na hora da votação, os bens declarados e outras informações, por meio do
sítio do Tribunal Superior Eleitoral. Basta escolher o ano do
pleito no canto superior direito
da tela, a região e o candidato
ou diretório estadual/distrital
ou municipal. Para pesquisas
no Brasil, aparecem dados sobre concorrentes à Presidência
da República e diretórios nacionais. (Especial para O Hoje)
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Seus produtos e
serviços são excelentes?
Valdez Monterazo
Se faça a seguinte pergunta: excelência nos
produtos ou serviços é um fator garantido para
sucesso nos negócios? Se você disse que sim,
sinto frustrá-lo. Ter um excelente produto não é
garantia alguma de sucesso. Entretanto, mesmo
não sendo uma garantia, com certeza é um prérequisito fundamental. Sendo bastante direto: a
baixa percepção de qualidade na prestação de
serviços ou nos produtos é uma receita quase
certeira para o fracasso empresarial.
Uma situação que ilustra muito bem isso ocorreu
com o CEO da fabricante de smartphones Samsung.
Após várias tentativas, reuniões, dados e ações para
melhorar a qualidade dos aparelhos anos atrás, ele
ainda não havia conseguido resolver os problemas
crônicos que existiam. Lee Kun-hee chamou então
seus principais executivos e todos passaram dias
discutindo propostas para a melhoria na qualidade
dos aparelhos em uma conferência. O resultado,
nada aconteceu.
O antigo CEO fez então algo drástico. Em sua
principal fábrica na Coreia, chamou todos os colaboradores e os fez assistir enquanto ele destruía e
queimava pilhas dos aparelhos sem qualidade.
Imagine a situação, centenas de colaboradores
coreanos chorando enquanto tratores e lanças
chama destruíam os aparelhos.
Esse fato foi tão icônico que marcou uma transição na Samsung, que passou a produzir aparelhos
de qualidade superior e hoje tem o maior marketshare do mercado de smartphones.
Eu não te aconselho a tomar medidas tão radicais
como as de Lee Kun-hee. Entretanto, te convido a
prestar atenção em três razões que podem te
inspirar a perseguir a excelência em seus produtos
e serviços.

Excelência e sucesso

A busca pela excelência nos produtos e serviços pode te impulsionar a aperfeiçoar constantemente suas próprias habilidades e na gestão
de sua empresa.

Reputação

O marketing boca a boca ainda é o melhor que
existe e, talvez, nunca deixe de ser.
No entanto, pessoas só recomendam produtos
e serviços que superam as expectativas, ou seja,
excelentes.

Construção de hábitos empresariais

“A excelência não é um feito, e sim, um hábito”
(Aristóteles). Assim como já falava Aristóteles, a excelência nos produtos e serviços se constrói dia a
dia, ter um foco específico nisso pode promover

melhorias significativas ao longo do tempo.
Diante de tudo isso, você deve ter percebido
que a construção da excelência não é algo espontâneo. Existe uma forma de fazer isso, é necessário
medir a qualidade.
Você consegue imaginar quem são as pessoas ideias para nos ajudar a medir a qualidade? Se você respondeu os clientes, você
está coberto de razão!
Pedir a opinião dos consumidores e aplicar melhorias contínuas nos produtos e serviços é o
caminho para se construir a excelência de maneira
contínua em sua organização.
Nesse sentido, é importante que você entenda
um conceito fundamental: nós somos constantemente avaliados pelos nossos consumidores e mentalmente somos posicionados diante da experiência
que tiveram ao consumir seus produtos e serviços.
Podemos classificar isso em quatro níveis.
É quando a experiência do consumidor não foi
positiva, em geral, devido a problemas de qualidade,
demora no atendimento, ou um mau atendimento.

2 - Na média

É quando entregamos aquilo que prometemos
e dentro do prazo.

3 - Acima do esperado

É quando superamos as expectativas do cliente
de alguma forma, entregando mais do que combinado, em um tempo menor ou oferecendo um
atendimento excepcional.

As adversidades fitossanitárias representam um
grande e constante desafio para a agricultura brasileira.
No primeiro semestre do ano, por exemplo, os cultivos
de soja, milho e cana-de-açúcar sofreram bastante
com a alta incidência de insetos, como mosca-branca,
cigarrinhas e percevejos. No algodão, o principal problema foi o bicudo. Não menos relevante foi a disseminação de fungos e plantas daninhas, facilitada pelas
características ambientais do País.
Prova da importância desse crescente desafio
no campo, aumenta continuamente o investimento
dos produtores rurais em defensivos agrícolas. De
janeiro a junho, mais de 741 milhões de hectares
foram tratados com esses insumos essenciais –
cerca de 1,7 milhão de hectares a mais que em
igual período do ano anterior. Essas aplicações envolveram R$ 34,264 bilhões, sendo 37% do valor
em inseticidas, 26% em herbicidas, 25% em fungicidas e 6% em tratamento de sementes.
No Brasil, todo defensivo agrícola deve ser submetido
a uma rigorosa avaliação pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) para que seja registrado. O agricultor que
utilizar um produto que não tenha passado pela avaliação oficial coloca em risco o meio ambiente e a
saúde dos trabalhadores e dos consumidores, além de
sua própria lavoura, pois os produtos podem conter
componentes proibidos no Brasil.
É importante lembrar, ainda, que o uso de
produtos sem registro é crime, sujeito a penas de
multa e prisão, além da destruição de todo cultivo
em que o produto ilegal foi aplicado.
Para não correr risco de aplicar produtos falsos,

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

contrabandeados e sem registro, os agricultores devem
adquiri-los de distribuidores, cooperativas ou diretamente de fabricantes confiáveis e idôneos, sempre
exigindo nota fiscal e receituário agronômico, além
de ter referências prévias do vendedor. Além disso, é
preciso estar atento e suspeitar de insumos oferecidos
no mercado a preços muito abaixo daqueles praticados
no mercado, especialmente na internet.
Outros indícios de ilegalidade são rótulos sobrepostos
ou em línguas estrangeiras e lacres com sinais de
adulteração.
Em caso de qualquer suspeita de ilegalidade, é
fundamental que seja realizada uma denúncia ao
Disque Denúncia (181) ou à Linha Verde do Ibama
(0800-061-8080) para que as autoridades possam direcionar ações de desmantelamento da rede de crime
organizado. É preciso reforçar que todas as ligações
garantem o anonimato dos denunciantes, de forma
que não é possível, nem mesmo para o sistema, identificar o nome, o número e o local de onde foi realizada
a chamada. Essa medida dá segurança para quem
quiser contribuir com informações.
O processo ideal de aquisição de insumos é uma
das “Regras de ouro para o uso de defensivos agrícolas”,
conteúdo elaborado pelo Sindiveg para orientar os
agricultores sobre o uso
correto e seguro desses
produtos. A entidade também oferece treinamento
on-line, gratuito e com certificado para os interessados em saber mais sobre
a importância e o uso inadequado dos defensivos.
Fábio Kagi é gerente de reAmbos os conteúdos estão
lações institucionais do Sindicato da Indústria de Prodisponíveis em www.sindutos para Defesa Vegetal
diveg.org.br.

R$ 2,50
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Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do desemprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial. A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em
ascendência tem forte impacto na camada mais
pobre da sociedade, ao corroer o poder de
compra de quem pouco ou nada tem. Inflação
em alta e desemprego é uma combinação perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela epidemia
do novo coronavírus. A imunização em massa
da população é medida que se impõe com a
maior celeridade possível. Retirar o país desse
quadro de adversidades não é atribuição exclusiva do governo federal. A tarefa exige igual esforço do Legislativo. Cabe ao Congresso apressar
a aprovação de reformas estruturais, como a
tributária e a administrativa, a fim de facilitar o
reencontro do país com a via do desenvolvimento,
indispensável para mitigar os danos causados
pelo desemprego e pela crise epidemiológica.
Gabriela Gomes
Trindade

CONTA PONTO

{

4 - Encantamento

Significa surpreender totalmente e oferecer uma
experiência única de consumo.
Vale a pena comentar que a maior parte das
empresas no Brasil entregam abaixo do esperado e
quando estão na média, já acreditam que estão fazendo demais. Um alerta para isso: consumidores
somente indicam produtos ou serviços quando sua
experiência de consumo é acima do esperado ou ficam realmente encantados.
Por fim, mais do que
tudo, a excelência é um
compromisso conosco,
com nossos clientes e com
o mercado. Cultivar uma
cultura de excelência, assim como o caso da Samsung exemplificou, é o
caminho para a melhoria
Valdez Monterazo é coach
constante, e ultimamente,
especializado em negócios, liderança e psicologia
aliado a boas estratégias,
positiva
o sucesso nos negócios.

n

CARTA DO LEITOR

1 - Abaixo do esperado

Insumos falsiﬁcados são risco
à segurança dos alimentos
Fábio Kagi

OPInIãO

A vontade do
povo se fará
presente no
próximo dia
2 de outubro”
Jair Bolsonaro (PL), presidente da
República, ao discursar em palanque montado por apoiadores após o
desfile cívico-militar em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, em Brasília, na
quarta-feira (7). Orientado pela
coordenação de campanha, Bolsonaro retirou a faixa presidencial e se
deslocou para uma estrutura na
qual poderia fazer um discurso eleitoral, com apelo à economia e defesa da liberdade, além de destacar
a importância da primeira-dama Michelle Bolsonaro, em sinalização ao
eleitorado feminino.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o presidente da república Jair bolsonaro
(Pl) participou do ato cívico-militar na esplanada dos Ministérios, em brasília, desde
às 9h de quarta-feira (7). o desfile de 7 de
setembro, em comemoração ao bicentenário da independência, contou com chefes
de estado de três países de língua portuguesa, o vice-presidente Hamilton Mourão,
ministros do governo e outras autoridades.
Presidentes do StF, Senado e Câmara dos
deputados não foram à solenidade.

M

@ohoje
o ex-dirigente do goiás esporte Clube,
Hailé Selassié de goiás Pinheiro, morreu
aos 86 anos na manhã desta quarta-feira
(7). o “Seo Hailé”, como era carinhosamente chamado, foi presidente executivo
e presidente do Conselho deliberativo do
clube goiano. “lamentável”, disse o leitor.
Clenio Gomes (@cleniogsilva)

N

@jornalohoje
após pronunciamento oficial do Ministério
da Saúde, goiânia vai prorrogar a vacinação contra poliomielite até 30 de setembro.
o objetivo da campanha, iniciada em 8 de
agosto, era alcançar cobertura vacinal igual
ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a 4 anos. na capital,
até o momento, apenas 22,86% das 76.884
crianças da capital que estão nesta faixa
etária tomaram a vacina que previne a paralisia infantil. “texas brasileiro segue forte
rumo ao retrocesso”, comentou o leitor.
Bruno Ferreira (@opsicologobruno)
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Eleição deixa empresariado mais cauteloso no investimento

Indicador
Antecedente
de Emprego
sobe 1,2 ponto
em agosto
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV Ibre), avançou 1,2 ponto em agosto,
passando para 82,3 pontos. É o maior nível desde novembro
de 2021, quando ficou em 83 pontos. Em médias móveis
trimestrais, o IAEmp cresceu 0,5 ponto chegando a 81,8
pontos. Os números foram divulgados ontem.
O economista Rodolpho Tobler, da FGV, disse que a
volta da ascensão do IAEmp compensa a queda ocorrida
em julho. Segundo ele, o movimento sugere continuidade
de recuperação do mercado de trabalho, mas ainda é
preciso ter cautela por causa do patamar baixo em que o
indicador se encontra. A sinalização para os próximos
meses é positiva, embora em ritmo mais lento provocado
pelo desempenho da economia.
“Pode ter ainda uma melhora do mercado de trabalho,
mas vai ser mais lenta do que a gente observou nos
últimos meses. O próprio Indicador Antecedente de Emprego vinha subindo em alguns meses consecutivos, teve
queda no mês anterior e agora voltou a subir, então, a
nossa observação é que deve manter a trajetória positiva,
só que agora já sujeita a oscilações como teve no mês
passado com altas mais firmes como foi este mês. Acho
que a tendência é um pouco essa. O mercado de trabalho
deve evoluir favoravelmente até o fim do ano, mas em
ritmo muito menos intenso do que a gente viu nessa primeira metade”, afirmou em entrevista à Agência Brasil.
Tobler acrescentou que ainda é possível observar alta
no indicador em setembro, principalmente porque no
terceiro trimestre ainda há reflexo de medidas de estímulos
do governo como aumento do Auxílio Brasil e liberação
de alguns vales e, por isso, a economia ainda continuaria
aquecida no período.
“Acho que ainda há uma perspectiva favorável, mas
deve ser uma recuperação mais tímida, manter mais ou
menos esse ritmo visto em agosto. É difícil imaginar que
a gente volte a ter saltos muito grandes como vimos na
primeira metade do ano”, destacou.

Componente de incerteza

Para o economista, a proximidade das eleições também
adiciona o componente de incerteza que aqui no Brasil é
até maior do que seria normal, e provoca cautela nos
empresários quanto a novas contratações.
“Isso pode fazer com que tenha alguma oscilação por
causa da eleição e também porque, no fim do ano, a
gente já espera uma economia com sinais mais lentos de
recuperação, porque a antecipação do 13º salário [que
ocorreu em junho] vai faltar no fim do ano e o próprio
cenário macroeconômico sugere uma redução do ritmo
da economia com juros ainda altos. A tendência é que a
gente veja no final de 2022, na virada para 2023, uma
economia mais fraca e aí o mercado de trabalho vai
acompanhar nesse sentido”, disse.
Para Tobler, a trajetória mais lenta da economia vai
começar a ser sentida no terceiro trimestre diminuindo
ainda mais o ritmo no último trimestre do ano. Para
2023, fica o desafio de manter a trajetória positiva, porque
deve se acentuar o desempenho lento. Segundo o economista, depois de definido quem estará à frente do próximo
governo, os possíveis anúncios de medidas podem influenciar o comportamento dos empresários.
“Pode ter um efeito positivo que a gente chama de
efeito lua de mel. Se o candidato que ganhar anunciar
um pacote positivo, os empresários podem ficar mais
animados e reduzir as incertezas, só que mesmo assim
2023 tende a ser um ano com muitos desafios, porque
será um ano que vamos viver com juros ainda muito
altos para reduzir a inflação para chegar próximo da
meta. Há problemas fiscais para o ano que vem e o
próximo governo vai ter que enfrentar para poder equilibrar as contas públicas. A tendência é que o primeiro
ano de governo ainda seja um ano difícil”, concluiu.

Destaques

Em agosto, quatro dos sete componentes do IAEmp
acompanharam o avanço. Conforme o Ibre, os destaques
foram os indicadores de Tendência dos Negócios e de Situação Atual dos Negócios da Indústria, que contribuíram
positivamente com 0,9 e 0,3 ponto, e do indicador de Emprego Previsto de Serviços, que ajudou com 0,3 ponto. O
principal destaque negativo ficou com o indicador de Emprego Previsto da Indústria, que variou -0,3 ponto. (ABr)

Déficit comercial da indústria
atinge maior valor desde 2014
O crescimento vigoroso das exportações,
sustentado principalmente pela alta das
commodities minerais e agrícolas, não foi
suficiente para evitar mais um aumento no
déficit comercial da indústria de transformação na primeira metade deste ano, segundo análise recente do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
Numa área central para as pretensões de
desenvolvimento de qualquer economia, as
importações continuam superando as exportações por uma diferença crescente, liquidando empresas e mercados, transferindo
renda e empregos para fora do Brasil, além
de esmorecer a capacidade do setor industrial
brasileiro como um todo de produzir inovações e avanços tecnológicos.
Os dados computados pelo Iedi, ainda
referentes aos seis primeiros meses deste
ano, mostram um aumento de 12,5% no déficit comercial da indústria de transformação
na comparação com o primeiro semestre
do ano passado, elevando-se de US$ 24,410
bilhões para US$ 27,466 bilhões – o mais
elevado para o período desde 2014, quando
havia rondado a casa dos US$ 34,8 bilhões.
O trabalho do instituto considera ainda o
nível de intensidade tecnológica nos grandes
setores da indústria de transformação, ou
seja, o tamanho do investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, segundo classificação da Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

BALANÇO
t

2

As vendas externas de
bens de média-baixa intensidade (têxteis e vestuário;
couros, calçados e acessórios;
celulose e papel; derivados
de petróleo e biocombustíveis; móveis e produtos de
madeira; alimentos e bebidas;
e produtos de metal) cresceram 36,6% no primeiro semestre, passando de US$
33,635 bilhões para US$
45,957 bilhões.
2 A participação desse segmento nas exportações totais
do setor de transformação
industrial avançou de 51,4%
para praticamente 53,1%.
Mas a variação das vendas
externas naquele setor contribuiu com 58,1% para o
aumento das exportações totais da indústria. A liderança,
na área de média-baixa tecnologia, ficou por conta das
exportações de celulose, carnes, farelo de soja e óleos
combustíveis.
2 Na mesma ordem, as vendas externas cresceram
21,9% (de US$ 3,150 bilhões
para US$ 3,841 bilhões);
38,2% (de US$ 7,921 bilhões
para US$ 10,948 bilhões);
45,7% (de US$ 3,770 bilhões

Sob aquele ponto de vista, o Iedi aponta
duas tendências opostas a definir o desempenho da balança comercial do setor
de transformação, com “deterioração dos
grupos de maior intensidade e reforço do
superávit dos grupos de menor intensidade
tecnológica”. A combinação dessas variantes sugere um processo mais grave de perdas para setores que são mais intensivos
em tecnologia, levando a um decréscimo
da capacidade de agregar valor não apenas
à balança comercial, mas à produção industrial em seu conjunto.

Crescimento e distorção

A indústria conseguiu de fato ampliar
suas vendas externas, num ritmo de crescimento até mais acelerado do que aquele
verificado no primeiro semestre do ano passado, quando as exportações haviam avançado 22,1% em relação ao mesmo período
de 2020, conforme observa o Iedi. A pandemia pode ter distorcido esse tipo de comparação, diante de seus impactos negativos
sobre o comércio mundial. De toda forma,
nos seis meses iniciais deste ano, a indústria
brasileira de transformação exportou US$
86,633 bilhões, correspondendo a um incremento de 32,46% em relação aos US$
65,401 bilhões exportados em igual período
de 2021. Mas esse avanço veio sustentado
principalmente pela indústria de médiabaixa intensidade tecnológica.

para US$ 5,493 bilhões); e
92,6% (de US$ 3,261 bilhões
para US$ 6,278 bilhões). Também neste último caso, considerando as vendas de óleos
combustíveis, os volumes embarcados avançaram 14,37%
diante de um salto de 69,3%
nos preços médios lá fora.
2 As importações cresceram até em ritmo mais lento,
avançando 27,0% no primeiro semestre, saindo de US$
89,809 bilhões para US$
119,098 bilhões. A questão
é que a variação incide sobre
uma base já mais elevada
do que na ponta das exportações, o que explica o crescimento persistente do déficit no setor. Nesta área, no
entanto, a principal influência veio do setor de médiaalta, que elevou suas compras no exterior de US$
44,065 bilhões para US$
58,682 bilhões, numa alta
de 33,17% (ou seja, mais US$
14,617 bilhões, o que representou 60,18% do acréscimo
anotado pelas importações
totais da indústria).
2 Naquela categoria, as importações da indústria de fabricação de produtos quími-

cos (com exclusão de produtos farmacêuticos) experimentaram elevação de
64,63%, saltando de US$
19,788 bilhões para US$
32,576 bilhões (mais US$
12,788 bilhões).
2 O resultado final da balança comercial (exportações menos importações)
por segmento mostra avanços de 28,3% e de 34,8%
para o déficit nas indústrias de alta e média-alta
intensidade tecnológica,
com o rombo saindo de
US$ 16,433 bilhões para
US$ 21,091 bilhões no primeiro segmento e de US$
28,573 bilhões para US$
38,505 bilhões no segundo.
2 Como contraponto, o superávit da indústria de média-baixa intensidade cresceu
37,80%, de US$ 17,845 bilhões
para US$ 24,590 bilhões. O
aumento foi várias vezes
mais forte no setor de média
tecnologia, mas aqui os valores absolutos são mais modestos, com o saldo positivo
saltando de US$ 2,751 bilhões
para US$ 7,540 bilhões – um
aumento de 174,08%. (Especial para O Hoje)
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7 de setembro é marcado por

movimentos em apoio a Bolsonaro
Fotos: Wagner Pereira

Em Goiânia, manifestantes se reuniram
no Parque Vaca Brava, onde entoaram:
“Lula ladrão, seu lugar é na prisão”
Felipe Cardoso
Apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro (PL) usaram
como pano de fundo as comemorações do bicentenário
da Independência do Brasil
para mostrar força. Em
Goiás, foram registrados atos
em apoio ao presidente em
diversas cidades. A capital
ficou com o protagonismo ao
reunir centenas de pessoas
nas intermediações do parque Vaca Brava. O ato foi encabeçado por líderes de frentes conservadoras.
A concentração dos apoiadores do presidente teve início
por volta das 16h. Às 18h, o
encontro atingiu o seu ápice.
Neste momento chegaram ao
local apoiadores bolsonaristas
e candidatos de todas as instâncias. Dentre eles, o candidato do presidente no Estado,
Major Vitor Hugo (PL). O governadoriável chegou em um
trio elétrico acompanhado do
candidato ao senado da chapa,
Wilder Morais (PL).
Ambos acenaram para a
militância e entoaram junto
aos manifestantes os dizeres:
“Lula ladrão, seu lugar é na
prisão”. Também marcaram
presença no encontro os candidatos à Câmara dos Deputados Paulo Trabalho (PL) e Gus-

tavo Gayer (PL). Pelo menos
dois dos concorrentes à Alego
também transitaram por entre
a multidão: Delegado Eduardo
Prado (PL) e Major Araújo (PL).
A convocação da militância
partiu do próprio presidente
que, em vídeo divulgado nas
redes sociais, aparece ao lado
de Vitor Hugo divulgando a
data e o local do encontro.
Dentre as faixas e cartazes
expostos pelos apoiadores, um
chamou mais atenção. Ele trazia a seguinte frase: “Queremos
o saneamento das instituições
STF, TSE e Congresso”. Na parte
inferior do mesmo cartaz, havia uma outra frase direcionada, desta vez, ao governador
e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado (União Brasil):
“Caiado, fique em casa. A eleição a gente vê depois. E de
eleição eu entendo, sou eleitor”.
Diversos participantes tiraram
fotos segurando a faixa.
Vale lembrar que a segunda
parte da manifestação diz respeito às falas do governador
ao longo de um dos períodos
mais graves da pandemia. À
época, enquanto Caiado defendia o isolamento social, Bolsonaro insistia na defesa da
pauta econômica. O descompasso entre os gestores resultou
mais tarde em um rompimento
político entre as lideranças.

Bolsonaro discursa para a militância em Brasília e Rio
O presidente aproveitou o
7 de setembro para discursar
para a militância. O primeiro
encontro com os manifestantes
foi na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ao falar com
a multidão, o presidente agradeceu a Deus pela oportunidade em governar a nação e
disparou contra as gestões anteriores. "Brasil, terra prometida. Brasil, um pedaço do paraíso. Alegria em ser brasilieiro
e orgulho por ter nascido nessa
terra. Nosso objetivo: a liberdade eterna. A nossa liberdade
é essencial para a nossa vida
e nenhum país no mundo tem
o que nós temos. Podem ter
certeza que a graça de Deus,
que me deu uma segunda vida
e a oportunidade de governar
o país, nos permitirá atingir
nosso objetivo”, disse ao abrir
o discurso.
Em um segundo momento,
Bolsonaro destacou que hoje
os brasileiros contam com um
“presidente que acredita em
Deus, respeita seus militares,
defende a família e deve leal-

Antonio Cruz / ABr

dade ao seu povo”. “Vocês sabem a beira do abismo que o
Brasil se encontrava há poucos
anos, atolado em corrupção e
desmando. Demos uma nova
vida a essa Esplanada dos Ministérios, com pessoas competentes, honradas e patriotas.
Começamos a mudar o nosso
Brasil”, pontuou.
O chefe do Executivo também falou rapidamente sobre
a chegada da Covid-19. “Veio
a pandemia e lamentamos to-

das as mortes. Veio também
aquela política do "fique em
casa" que a economia a gente
vê depois. Enfrentamos as consequências de uma guerra lá
fora. Quando parecia que tudo
estaria perdido para o mundo,
eis que o Brasil ressurge com
uma autonomia pujante, com
uma das gasolinas mais baratas do mundo e um dos programas emergenciais mais
abrangentes. Temos recorde
na geração de empregos, in-

flação despencando e um povo
maravilhoso e entendendo
onde o país pode chegar”.
Para Bolsonaro, a eleição
que se aproxima representa
uma “luta do bem contra o
mal”. Ao falar sobre o assunto
à multidão, disparou: “Um
mal que perdurou sob o nosso
país por 14 anos e quase quebrou a nossa pátria. Um mal
que agora deseja voltar à cena
do crime. Não voltarão. O
povo está do nosso lado. O
povo está do lado do bem e
sabe o que quer. Tenho certeza que a vontade do povo
se fará presente no próximo
dia 2 de outubro. Vamos votar
e convencer aqueles que pensam diferente de nós”.
Enquanto falava, os manifestantes entoavam: "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão".
Depois de estabelecer uma
comparação, inclusive, entre
as primeiras-damas e entoar
o coro “imbroxável” à multidão, Bolsonaro mudou o tom
e disse ser “obrigação de todos
jogar dentro das quatro linhas

da Constituição”. “Com uma
reeleição nós traremos para
dentro dessas quatro linhas
todos aqueles que ousam ficar
fora delas. (...) Nunca vi um
mar tão grande com as cores
verde e amarela. Aqui não
tem a mentirosa Datafolha,
aqui temos o nosso ‘datapovo’.
Aqui temos a vontade de um
povo honesto, livre e trabalhador”, finalizou.
Na sequência, Bolsonaro
seguiu para Copacabana, no
Rio de Janeiro, onde participou do mesmo ato em alusão
ao bicentenário da independência. Lá, o presidente falou
com a multidão concentrada
na Av. Brasil.
Ao discursar, Bolsonaro voltou a fazer comparações. Apesar de não citar o nome do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), o chefe do Executivo disse que não foi muito
bem educado ao falar palavrões em determinadas situações, mas arrematou dizendo
que pelo menos não é ladrão.
(Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Bolsonaro e a Igreja
Candidatos a presidente da República se manifestaram no início
da manhã por meio de notas e postagens nas redes sociais

Presidenciáveis
reagem às
comemorações

da Independência
Os candidatos à Presidência da República se pronunciaram nas redes sociais sobre as comemorações
dos 200 anos da Independência do Brasil. As comemorações do bicentenário acontecem em várias capitais
do país. Confira o que cada um falou.
Em publicação nas redes sociais, Ciro Gomes (PDT)
escreveu: “Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de
roubar a nossa paz e a nossa liberdade – neste dia ou
em qualquer momento da nossa história. Vamos em
frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho”.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou,
nas redes sociais, um pequeno pronunciamento em texto.
“200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria
ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não
é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar
sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia.”
Já a senadora Simone Tebet (MDB) destacou endereçou
no horário eleitoral na terça-feira (6) para o Bicentenário da
Independência. Ela segura uma bandeira do Brasil e diz:
“Esta bandeira não tem partido. Esta bandeira não tem dono.
Ela é de todos nós. O Brasil precisa de uma nova independência.
Um projeto de futuro e esperança, com educação de qualidade
e proteção do meio ambiente. Uma vida melhor para nossas
crianças e jovens. Um novo Brasil, mais justo, respeitado no
mundo todo. Com amor e coragem, a gente muda o Brasil de
verdade”. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Com forte contato diário com evangélicos –
na frente parlamentar do Congresso ou com
pastores no Palácio – o presidente Jair Bolsonaro
(PL) acenou à Igreja Católica, da qual tradicionalmente tem apoio. Bolsonaro foi à missa na
Paróquia de Santo Expedito na Asa Norte, na
quinta-feira, e num templo lotado, soltou o
que todos gostaram de ouvir: “Tenho um rito
que faço há alguns anos: levanto-me, elevo o
pensamento a Deus e peço a Ele que o nosso
povo não experimente as dores do comunismo”,
disse, seguido por um forte amém dos fiéis. O
presidente foi recebido por mais de 20 padres
na sacristia para uma bênção, logo em seguida.
A reaproximação do candidato com os católicos
é um dos trunfos de seu staff para tentar diminuir a diferença diante da liderança de Lula
da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais. Dentro
da Igreja – que não toma lado oficial, evidente
– o PT é considerado muito progressista, com
candidatos cujas propostas vão de encontro
às da CNBB, como a legalização do aborto.

Progresso & dívidas

Há alguns anos o agronegócio e a abertura
de filiais de grandes empresas brasileiras e
multinacionais fizeram de Goiás um dos Estados mais ricos do Brasil. Goiânia tem um
dos maiores PIB per capita – mas o progresso
também traz desafios. O número de inadimplentes no Estado cresceu 7,4% em agosto
em comparação com o mesmo período de
2021. Os dados são da Câmara de Dirigentes
Lojistas e do SPC Brasil. Os principais credores
são bancos (51,72%) e empresas de telefonia
e internet (11,44%).

Bancada do contra

Perto de 75% dos parlamentares da região
amazônica no Congresso Nacional votaram
em medidas prejudiciais ao meio ambiente
e aos povos indígenas nesta Legislatura.
Dados do ‘Ruralômetro 2022’, plataforma desenvolvida pela Repórter Brasil, mostram
que, dos 91 deputados federais que representam os nove Estados da Amazônia Legal,
69 foram favoráveis a projetos ou MPs com
impacto na área socioambiental.

Brazucas

O Governo dos Estados Unidos emitiu
70.998 vistos para brasileiros apenas
em julho, alta de 18,37% em relação a
junho. O levantamento é da AG Immigration e do Departamento de Estado.
No 1º semestre, 476 mil brasileiros receberam autorizações para entrar nos
EUA, alta de 2.500% sobre o mesmo período de 2021. Os vistos mais emitidos
em julho foram os de negócio e turismo
– com 63.125 autorizações.

Apostas do Planalto

O mundo está de olho nas eleições
brasileiras. A casa de apostas Betway, do
Reino Unido, fez cruzamento de dados e
disponibilizou jogo para que apostadores
arrisquem o nome que ocupará a cadeira
do Planalto. O preferido dos apostadores
é o ex-presidente Lula (PT), seguido pelo
presidente Bolsonaro (PL). E como terceira
via surge a neófita Simone Tebet (MDB),
deixando Ciro Gomes (PDT) em 4º lugar.

Bem mineiro

O perfil do empresário do setor têxtil
Josué Gomes no comando implantou uma
nova face da Fiesp – menos política e
mais instuticional, mas ainda corporativa.
O herdeiro do ex-vice presidente José
Alencar, mineiro discreto e com escola,
tem transitado bem entre diferentes setores
sem causar rachas ou polêmicas. O elogio
vem de associados e de diferentes políticos.
Por ora, ninguém o vê um futuro candidato
eleitoral. (Especial para O Hoje)

TSE barra candidatura do coach
goiano Pablo Marçal a presidente
Reprodução

Eleições2022
Nome do Pros se
lançou na disputa
ao Planalto em
31 de julho, mas
presidente da sigla
decidiu apoiar o
ex-presidente Lula
Francisco Costa
O empresário e coach goiano Pablo Marçal (Pros) teve a
candidatura à presidência da
República cancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A informação consta no portal
Divulga Contas, da Justiça Eleitoral. Vale lembrar, Marçal teve
a candidatura lançada pelo então presidente da sigla Marcus
Holanda. Durante diversos “vai
e vens” da Justiça, o partido
terminou na mão de Eurípedes
Júnior, que revogou o nome de
Marçal logo após as convenções
como postulante ao Planalto
para apoiar o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Pablo, contudo, aparecia com
o status “aguardando julgamento”
no Divulga Contas até o começo
da semana. O goiano declarou
R$ 96.942.541,15 à Justiça Eleitoral
em bens, o maior patrimônio entre os presidenciáveis.

Decisão

A decisão pelo cancelamento

O empresário e coach goiano Pablo Marçal teve a candidatura cancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral
da candidatura de Pablo Marçal
foi do ministro Alexandre de
Moraes. Os demais magistrados
acompanharam o relator.
Vale lembrar, Marçal teve
a candidatura lançada em 31
de julho. Com os imbróglios e
vitória de Eurípedes, ele acionou a Justiça para tentar se
manter na disputa ao Planalto.
“Inicialmente, o Requerente
detém interesse meramente
fático, consubstanciado na vontade de se lançar candidato, o
que importa na inviabilidade
de sua atuação no presente
processo”, apontou Moraes.
Marçal também pediu a
anulação da aliança do Pros
com Lula. Sobre isso, o ministro afirmou: “Eventual
nulidade ou impugnação da
aliança do Pros com a Coligação Brasil na Esperança
deve ser objeto de exame,
em momento processual
adequado, não havendo, por-

tanto, relação de dependência ao julgamento dos autos,
especialmente porque, na
hipótese, a discussão se limita à validade de candidatura isolada do partido para
os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, nas eleições de 2022”.

Presidenciáveis

Entre os presidenciáveis, outro nome foi indeferido: o de
Roberto Jefferson (PTB). O exdeputado federal teve condenação no fim de 2013 no caso
do mensalão. Em 2016, entretanto, o ministro Luís Roberto
Barroso indultou sua pena.
Apesar disso, para o ministro relator Carlos Horbach,
mesmo o candidato tendo sido
indultado, o crime que ele foi
condenado não foi apagado.
O voto foi acompanhado pelos
demais. O PTB, então, escolheu
o vice de Jefferson para conti-

nuar na disputa, o padre ortodoxo Kelmon Luís.
Já os nomes que tiveram o
registro deferido são: Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Avila
(Novo), Léo Péricles (UP), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU),
Bolsoanro (PL) e Soraya Thronicke (União Brasil). Aguardam
julgamento: José Maria Eymael
(DC), Lula (PT) e Padre Kelmon
(substituto de Jefferson).

Goiás

O juiz Juliano Taveira Bernardes indeferiu o registro
de Vinícius Paixão, candidato
do PCO ao governo de Goiás,
por “ausência de quitação
eleitoral em razão do julgamento como não prestadas
as contas relativas à participação do mesmo candidato
ao pleito pelo cargo de Prefeito nas eleições de 2020”.
Segundo o magistrado, ape-

sar do candidato ter tentado
regularizar as contas, o fez de
forma equivocada à Justiça
Eleitoral. “Assim, persiste a informação no sistema de que
não possui quitação eleitoral.”
Desta forma, Vinícius está
“impedido de obter a certidão
de quitação eleitoral até o final
da legislatura do cargo para
o qual concorreu”. Ou seja,
até o final de 2024, quando
termina o mandato de prefeito
iniciado em 2021.
Ainda é possível substituir
a candidatura de Vinícius, conforme o juiz. A vice dele, Maria
Letícia, teve o registro deferido.
O prazo final para que todos
os pedidos de registro de candidatura (e eventuais recursos)
tenham sido devidamente processados, analisados e julgados
pelos tribunais eleitorais competentes é 12 de setembro.
Vale citar, o candidato Senado por Goiás, Antônio Paixão (PCO), também teve o registro indeferido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). O motivo foi “ausência de requisito
de registro” por causa de filiação fora do prazo.
Entre os governadoriáveis,
apenas Ronaldo Caiado (União
Brasil) e Gustavo Mendanha
(Patriota) aguardam julgamento do registro. Já entre
os candidatos ao Senado, esperam o ok da Justiça Eleitoral: delegado Waldir (União
Brasil), João Campos (Republicanos), Marconi Perillo
(PSDB) e Vilmar Rocha (PSD).
(Especial para O Hoje)
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luto no Esmeraldino

Futebol de Goyaz

Maior dirigente
da história do
Goiás, Hailé
Pinheiro morre
aos 86 anos
Breno Modesto

O Goiás Esporte Clube está
de luto. Morreu, no fim da manhã desta quarta-feira (7), aos
86 anos, Hailé Pinheiro, o
maior dirigente da história do
clube. Em nota, o Esmeraldino
afirmou que a morte do mandatário, que lutava contra um
câncer na garganta, aconteceu
por volta das 11h30, ao lado
de sua família. Além disso, o
time alviverde informou que
o velório acontecerá no estádio
que leva seu nome, o Hailé Pinheiro, que também é conhecido como Serrinha.

Quem foi Hailé Pinheiro?

Natural da cidade de Itaberaí, no interior do Estado
de Goiás, Hailé Selassié de
Goiás Pinheiro nasceu no dia
13 de junho de 1936. Ainda na
infância, mudou-se para Goiânia, onde seria peça fundamental na história do Goiás
Esporte Clube, no qual chegou
a convite do primo Olinto Pinheiro de Abreu.
O primeiro mandato de
Hailé Pinheiro como presidente do Esmeraldino aconteceu no ano de 1963, quando
o dirigente tinha 26 anos. Dali
em diante, ajudou no crescimento do clube no cenário
nacional. Além da presidência
executiva, exerceu também
a função de presidente do
conselho deliberativo, che-

Hailé Pinheiro,
que lutava contra
um câncer na
garganta, morreu
nesta quarta (7),
aos 86 anos

gando a ocupar as duas funções ao mesmo tempo.
Em junho, Hailé deixou o
conselho deliberativo e, pela
primeira vez, desde 1963, ficou
sem cargo no Goiás. Atualmente,
seu sobrinho, Edminho Pinheiro,
é o responsável pela função, enquanto que seu filho Paulo Rogério Pinheiro ocupa o cargo
de presidente executivo.

Homenagens

Assim que o Goiás confirmou a morte de Hailé Pinheiro, clubes, dirigentes e jogadores foram às redes sociais
e homenagearam o dirigente.
Através de uma nota oficial,
o Vila Nova lamentou profun-

damente a morte de Hailé Pinheiro, classificando-o como
uma das principais figuras do
futebol goiano. Em sua conta
oficial no Twitter, o presidente
do Colorado, Hugo Jorge Bravo, também fez questão de
exaltar o mandatário.
Além de lamentar, o Atlético Goianiense fez questão
de ressaltar a importância de
Hailé Pinheiro para a história
do Goiás. De acordo com o
post feito pelo Dragão, no Twitter, “Hailé Pinheiro alavancou
o coirmão Goiás e fortaleceu
o futebol no Estado de Goiás”.
O presidente Adson Batista,
em seu perfil oficial, também
lamentou e afirmou que Pi-

nheiro foi o maior dirigente
do futebol goiano, servindo
como inspiração para todos
do Rubro-Negro.
Quem também manifestou
suas condolências foi o atacante
Michael, que atuou pelo Goiás
de 2017 e 2019 e que, atualmente, defende o Al Hilal, da
Arábia Saudita. Em texto publicado em sua conta no Instagram,
o camisa 11 disse que Hailé Pinheiro foi como um amigo, um
avô, um irmão e até mesmo um
psicólogo para ele e afirmou
que o que ele é hoje é graças
ao dirigente, que o amou e
acreditou em seu futebol, quando ele atuava pelo Goianésia.
(Especial para O Hoje)

TIGRE

VERDÃO

Vila Nova FC

Goiás enfrentará Flamengo

com força máxima,
aﬁrma Dadá Belmonte
Depois de vencer o
Santos na Vila Belmiro
na última rodada, o
Goiás se prepara para
enfrentar o Flamengo,
no próximo domingo
(11), às 19h, no Estádio
da Serrinha. Em coletiva
de imprensa realizada
nesta quarta-feira (7), o
atacante Esmeraldino
Dadá Belmonte afirmou
que o Goiás entrará com
força máxima na próxima partida.
“O jogo de domingo
tem um sabor diferente
porque é o Flamengo,
um dos maiores times
do Brasil. É muito gratificante enfrentar o Flamengo e vamos com força máxima para buscar
os três pontos”, pontuou
o atacante. Para ele, a
ausência de alguns jogadores rubro-negros no
duelo não facilita em
nada a vida do Esmeraldino no confronto:
“O elenco do Flamengo é um elenco muito
bom. Então as ausências
não facilitam em nada
para o Goiás. Vamos trabalhar essa semana para
ver o que o professor vai
nos passar e vamos buscar os três pontos”, afirmou Belmonte.
O atacante também
ressaltou o trabalho que
vem sendo feito pelo técnico Jair Ventura. “A gente
tem quatro jogos sem per-

der, então é um trabalho
que o professor Jair vem
fazendo muito bom. Desde que ele chegou, passou
uma identidade para o
time, mais aguerrido, um
time muito difícil de ser
batido e acredito que a
chegada do Jair foi muito
importante para o elenco”, detalhou.

Ingressos

O Goiás iniciou nesta
quarta-feira (7), a venda online de ingressos
para o jogo contra o Flamengo. Nesta quintafeira (8), a partir das
9h, a venda será iniciada também na bilheteria principal do Estádio
Hailé Pinheiro. A torcida visitante, entretanto,
só poderá comprar os
bilhetes a partir de sexta-feira (9), apenas pela
internet. As equipes se
enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato
Brasileiro Série A.
Os valores variam de
R$ 120 (inteira) no Espaço Família e no Tobogã, à R$ 200 (inteira) no
Setor das Cadeiras e no
Setor de Visitantes. Ao
todo, foram disponibilizados 13.900 ingressos,
sendo 5.560 referentes
à meia entrada, de acordo com a Lei de Meia
Entrada nº 12.933/2013.
(Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)

Tigre venceu o Guarani em partida no OBA e conquistou pontos importantes para a sequência da Série B

Após vitória, Allan Aal vê
Vila Nova mais confiante
Depois de vencer o Guarani jogando no OBA e conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento, o Vila Nova agora só volta a entrar em campo diante do Brusque, fora
de casa, no dia 17 de setembro. Mesmo que o Tigre continue na zona de rebaixamento e aguarde pelos demais resultados da rodada,
o técnico Allan Aal destacou
que a vitória é importante
porque trará cada vez mais
confiança para o grupo.
“Estamos em uma crescente
ainda e isso é algo que eu falo
pra eles diariamente. Não podemos nos acomodar e nem
achar que a gente já alcançou

o nosso limite de jogabilidade
e de desempenho”, afirmou.
Sobre o gol sofrido no final
do primeiro tempo diante do
Guarani, o técnico do Tigre
frisou a conversa que teve
com os atletas. “No intervalo
eu cobrei para que não acontecesse no 2º tempo, e a gente
não deixou acontecer. Pagamos um preço de ter que correr atrás, de se fortalecer mentalmente para continuar jogando, mas deu tudo certo.
Tiramos de positivo essa força
mental, essa sincronia, sinergia com o torcedor, que vai
ser fundamental para a gente
jogar em casa”, destacou Aal.
Allan Aal também ressaltou
a qualidade e o comprometi-

mento do elenco. “O dia a dia
desses atletas é diferente, o
comprometimento deles é muito grande”, detalhou. Além de
frisar que o torcedor foi o diferencial para a vitória, Aal
afirmou que ainda que vê a
equipe mais confiante. “Mais
leve para trabalhar a bola, com
segurança”, afirmou.

Campanha

Até o momento, o Vila Nova
é o 17º colocado da Série B,
com 31 pontos conquistados.
Em 29 jogos, o Tigre soma cinco
vitórias, dezesseis empates e
oito derrotas, totalizando um
aproveitamento de 35% na
competição. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Alan Deyvid/Atlético-GO

No Morumbi, o técnico Eduardo Baptista deve usar o mesmo time que derrotou o São Paulo por 3 a 1, no Estádio Serra Dourada

a uM passo da final
Breno Modesto
Em vantagem após vencer
o jogo de ida, na última quintafeira (1º), o Atlético Goianiense
reencontra o São Paulo e tenta
fazer história. Fora de casa, a
equipe comandada pelo técnico
Eduardo Baptista tenta confirmar sua classificação para a final da Copa Sul-Americana, que
seria um feito inédito desde a
fundação do Rubro-Negro.
O Dragão não terá Luiz Fernando, expulso contra o Nacional, do Uruguai, ainda nas
quartas de final. O atacante
acabou sendo punido pela Conmebol com dois jogos de suspensão. Além dele, o volante
Willian Maranhão, que foi titular na derrota contra o Atlético Mineiro, no domingo (4),
pelo Campeonato Brasileiro,
também não atuará, já que
não foi inscrito no torneio internacional. Apesar das ausências, Eduardo Baptista diz que
seu time está pronto.
“Eu acredito que nós estamos prontos. Nas copas, em
geral, o Atlético Goianiense
tem tido um retrospecto muito

Em vantagem após vencer na ida, Atlético-GO reencontra
São Paulo e tenta chegar à final da Sul-Americana

bom. É lógico que é um jogo
diferente, que vale uma passagem para a final. Então, estamos sempre “em cima”, mas
todos estão motivados e concentrados, sabendo do que tem
que fazer”, disse Eduardo.
Vivendo uma situação similar à da Copa do Brasil,
quando também abriu dois
gols de vantagem no jogo de
ida, contra o Corinthians, mas
que acabou sendo goleado e
eliminado na volta, Baptista

afirma que cada jogo é diferente e tem sua história, mas
que a queda na competição
nacional ficou como lição para
o elenco atleticano.
“Cada jogo é uma história.
São jogos diferentes. Estamos
muito preparados, sabendo do
que precisamos fazer. Nós entendemos que, se nos limitarmos só a marcar, ficará muito
difícil, pois “daremos armas”
ao São Paulo, que é uma equipe
organizada ofensivamente.

Não podemos nos limitar a
isso. Temos que fazer o que fizemos em Goiânia. Marcamos
quando era necessário, mas
também jogamos, procuramos
ter a bola, tanto que fizemos
três gols. Temos que ter essa
mesma postura. E o que ficou
para trás são lições”

São Paulo

Para enfrentar o Atlético
Goianiense, o técnico Rogério
Ceni tem um desfalque certo.

FICHA téCniCa
São Paulo x Atlético-GO
Data: 8 de setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). Árbitro: darío
Herrera (arg). Assistentes: gabriel Chade (arg) e Facundo rodríguez (arg). VAR: leodan gonzález (UrU)
São Paulo: Felipe alves (Jandrei); diego Costa,
Miranda (Ferraresi) e léo; igor Vinicius, gabriel
neves (Pablo Maia), rodrigo nestor, Patrick e
reinaldo; luciano e Calleri.
Técnico: rogério Ceni

Atlético-GO: renan; dudu, Wanderson, Klaus
e Jefferson; gabriel baralhas, edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Churín e Wellington rato.
Técnico: eduardo baptista

Expulso no jogo de ida, o meia
Igor Gomes terá de cumprir
suspensão automática e está
fora da partida. Por lesão, o
lateral-direito Moreira, o zagueiro Arboleda, o meia André
Anderson e os atacantes Caio
e Nikão também estão fora.
Em contrapartida, o zagueiro
Miranda, que não atua desde o
último dia 21, e o atacante Luciano, que foi desfalque contra o
Cuiabá, no último domingo (4),
participaram normalmente da
última atividade antes do duelo
contra o Rubro-Negro e devem
ficar à disposição de Rogério Ceni
e sua comissão técnica.

Histórico

A partida desta quinta-feira
(8) será a décima oitava da
história entre São Paulo e Atlético Goianiense. Até aqui, há
bastante equilíbrio no histórico. São sete vitórias paulistas
contra seis goianas. Além disso,
houveram quatro empates. O
último encontro foi justamente
o de semana passada, quando
o Rubro-Negro derrotou o Tricolor por 3 a 1, no Serra Dourada. (Especial para O Hoje)
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Em Goiás, cerca de 69% das crianças até 2 anos de idade foram imunizadas, enquanto a meta é vacinar pelo menos 95% desta população

Goiás não atinge metas de vacinação
infantil por seis anos seguidos
Programa de imunização segue até o dia 30 de setembro, segundo o Ministério da Saúde
Maria Paula Borges
A vacinação infantil em
Goiás tem patinado nos últimos seis anos. As principais
vacinas como a da poliomielite, tetra viral, tríplice viral,
febre amarela, rotavírus estão
desde 2016, pelo menos, sem
atingir o quantitativo mínimo
ideal segundo dados coletados
pela reportagem do O Hoje.
A baixa cobertura da imunização infantil, segundo a Secretaria de Estado de Saúde
de Goiás (SES-GO), demonstra
redução desde 2012. Para a secretaria, existem diversos fatores para a queda, citando a
percepção de segurança devido
ao desaparecimento de doenças imunopreveníveis, compartilhamento de notícias falsas referentes às vacinas e a
dificuldade de acesso da população às salas de vacina.
Um dos principais focos da
campanha é a vacinação contra
a poliomielite. Em Goiás, cerca
de 69% das crianças até 2 anos
de idade foram imunizadas. A
meta é vacinar pelo menos
95% desta população. A tetra
viral é a que apresenta a menor
incidência de cobertura, com
apenas 18,77% de vacinados.
A SES-GO afirma ainda que
a Campanha de Multivacinação
segue as orientações do Programa Nacional de Imunização
do Ministério da Saúde, que
ainda não trouxe informações
sobre a possível prorrogação.
A menos de uma semana
para o fim da Campanha Nacional de Vacinação que tem
como foco principal a prevenção da poliomielite, apenas 34,4% do público-alvo -

Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) entende que a percepção de segurança devido ao
desaparecimento de doenças imunopreveníveis e notícias falsas contribuem para a baixa cobertura
crianças entre seis meses e 4
anos 11 meses e 29 dias de
idade - foi imunizado com
3,9 milhões de doses aplicadas. A meta do Ministério da
Saúde era chegar a 95% do
público-alvo de 11,5 milhões
de crianças. Entretanto, mais
da metade delas, 7,5 milhões,
ainda não receberam a vacina
contra a paralisia infantil.
“Esse é um problema do
mundo inteiro. A cobertura
vacinal tem caído. Durante a
pandemia essa queda foi mais
acentuada em face da tragédia sanitária decorrente da
pandemia da covid-19. A estratégia que nós usamos é
essa: é conversar com a população brasileira e esclarecer
sobre a importância das vacinas do nosso calendário de
vacinação, sobretudo para as

crianças”, ressaltou o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
à época do lançamento da
campanha em agosto.

Campanha foi estendida

A Campanha Nacional de
Vacinação, que tem como
foco a paralisia infantil, foi
prorrogada até o dia 30 de
setembro pelo Ministério da
Saúde. O aumento do prazo
é uma tentativa de incentivar
a imunização de crianças e
adolescentes.
Segundo o documento, o
Programa Nacional de Imunização segue alertando a respeito da importância e benefício da vacinação desse público-alvo para manutenção
da eliminação da poliomielite,
já que a doença permanece
como prioridade “política, na-

cional e internacional, e a erradicação só será possível mediante esforços globais”. Além
disso, o ofício destaca a necessidade de proteger crianças
e adolescentes contra doenças
imunopreveníveis e melhorar
as coberturas vacinais.

Esquema vacinal

Desde 1994, o Brasil é considerado um país livre da poliomielite, mas a baixa adesão
às vacinas gera a necessidade
de médicos alertarem para
os riscos de volta da doença,
principalmente após registros
de novos casos em países
como os Estados Unidos e Israel. A meta brasileira é imunizar 95% de um total de 14,3
milhões de crianças.
De acordo com o Calendário
Nacional de Vacinação, no Bra-

sil, foram disponibilizados 18
imunizantes contra várias
doenças, visando vacinar também adolescentes menores de
15 anos. Para o público de até
15 anos, foram disponibilizadas
a vacina inativada poliomielite
(VIP) e outras 17 vacinas.
Para atualização da carteirinha de vacinação, o Calendário Nacional de Vacinação disponibilizou imunizantes contra hepatite A e B, penta (DTB/Hip/Hep B), pneumocócica 10 valente, vacina rotavírus humano (VRH), meningocócica C (conjugada), vacina oral poliomielite (VOP),
febre amarela, tríplice viral
(sarampo, rubéola e caxumba), tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela),
tríplice bacteriana (DTP), varicela e HPV quadrivalente
(papilomavírus humano).
Além disso, para adolescentes estão disponíveis as vacinas de HPV, dupla adulto
(dT), febre amarela, tríplice
viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada). O Ministério da Saúde
afirma que todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunização
(PNI) são seguros e registrados
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Vale ressaltar que a campanha de imunização contra
a covid-19 também continua
e, segundo o Ministério da
Saúde, as vacinas contra o
coronavírus podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer
intervalo com as demais do
Calendário, na população a
partir de 3 anos de idade.

País recebe material para vacina contra varíola dos macacos
O Brasil recebeu o material
biológico necessário para iniciar o desenvolvimento de
uma vacina contra a varíola
dos macacos, ou monkeypox.
O material conhecido tecnicamente como sementes do
vírus vacinal foi doado pelo
Instituto Nacional de Saúde
(National Institutes of Health
- NHI), agência de pesquisa
médica dos Estados Unidos,

para Centro de Tecnologia de
Vacinas (CT Vacinas) na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).
Esse é o primeiro passo
para o desenvolvimento de
uma vacina nacional contra
a doença. Com esse material,
é possível desenvolver o Insumo Farmacêutico Ativo
(IFA), que é a matéria-prima
para a produção de vacinas.

O CTVacinas receberá o lote e
trabalhará em parceria com
a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos).
A iniciativa é uma das
ações definidas como prioritária pelos pesquisadores brasileiros que integram a CâmaraPOX Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

(MCTI). Constituída em maio
deste ano, o grupo formado
por oito pesquisadores brasileiros especialistas em varíola
e outros poxvírus assessora
o MCTI sobre o assunto em
relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação.
A varíola dos macacos é
uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com

uma pessoa infectada e com
lesões de pele. O contato
pode se dar por meio de um
abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções
respiratórias. A transmissão
também ocorre por contato
com objetos, tecidos (roupas,
roupas de cama ou toalhas)
e superfícies que foram utilizadas pelo doente. (Especial para O Hoje)
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UFG trabalha com metade do
orçamento em comparação a 2015
Instituições
federais seguem
com o futuro
dos alunos
comprometido por
falta de verba para
arcar com despesas
básicas
Daniell Alves
Os cortes orçamentários
sucessivos nas instituições federais de ensino colocaram
as unidades em uma posição
bastante frágil. A Universidade
Federal de Goiás (UFG), por
exemplo, trabalha atualmente
com metade do orçamento em
relação a 2015. Somadas as
perdas de orçamento ocorridas desde 2016, considerando
a rede de Universidades Federais, a redução supera 50%.
As informações são do PróReitor de Administração e Finanças da unidade, Robson
Maia Geraldine. Segundo ele,
a UFG passa por grandes dificuldades já há algum tempo.
“A situação se agravou nos
últimos anos, com cortes
anuais nos recursos financeiros destinados à manutenção
do funcionamento da Universidade. Portanto, incluindo
recursos de custeio e investimentos, aplicada a correção
inflacionária acumulada nos
últimos 7 anos, em 2022 estamos trabalhando com metade do orçamento em relação
a 2015”, aponta.
Ao avaliar a série histórica,
corrigida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o orçamento disponibilizado às Universidades
este ano é menor que o recebido em 2009. “Temos priorizado orçamento para as atividades fins da instituição,
incluindo a assistência estudantil. Corremos risco de aumento significativo do percentual de evasão de alunos,
o que nos preocupa muito”,
informa o pró-reitor.
Para este ano, a universidade espera que seja revertido
o corte aplicado ao orçamento
das universidades. “É neste
sentido que a Andifes tem trabalhado junto ao MEC, além
de lutar pela recomposição
do orçamento para 2023, cuja
proposta orçamentária anual
(PLOA) encaminhada ao congresso reduz os recursos em
12% em relação a 2022”.

Alunos

Dentro da universidade são
21,6 mil alunos, sendo 9,5 mil
são brancos, 8,2 mil pardos e
2,1 mil pretos. Destes, 3 mil
estão com a matrícula trancada. O painel de dados da
UFG mostra que, ao longo dos
últimos três anos, houve uma
queda no número de alunos
graduados. Entre os anos de
2021 a 2022 foram graduados
2302 alunos. De 2020 a 2021
foram 4561. Já entre os anos
de 2018 a 2019 foram 4918.

Cortes

O último corte no orçamento ocorreu em junho deste ano, linearmente em todas
as Universidades, no percentual de 7,2% do orçamento
discricionário, afetando também recursos de Assistência
Estudantil e de captação própria. “Com o corte, a dificul-

Dentro da universidade são 21,6 mil alunos, sendo 9,5 mil brancos, 8,2 mil pardos e 2,1 mil pretos. 3 mil estão com a matrícula trancada

A situação se agravou nos últimos
anos com cortes anuais nos recursos
financeiros destinados à manutenção do
funcionamento da Universidade. Portanto,
incluindo recursos de custeio e investimentos,
aplicada a correção inflacionária acumulada nos
últimos 7 anos, em 2022 estamos trabalhando
com metade do orçamento em relação a 2015”

{{

Robson Maia Geraldine
(pró-reitor)

IFG

Para este ano, a universidade espera que os cortes sejam revertidos
dade de manter os contratos
de limpeza, segurança, manutenção predial, dentre outros, se agrava. Ficaremos
mais um ano na dependência
da capacidade das empresas
prestadoras de serviço suportarem atrasos nos pagamentos, mantendo mesmo com a
inadimplência da Universidade suas atividades. Semelhante condição ocorre com
o fornecimento de energia e
água”, aponta Robson.
À época, em mais um corte
orçamentário, o reajuste foi
de 14,5% feito pelo Governo
Federal. A universidade divulgou uma nota de repúdio sobre
o assunto. Segundo a nota, o
bloqueio de recursos coloca a
instituição em risco. “A UFG,
com este corte, perde 10,8 milhões de custeio e investimento
e mais 4,8 milhões da verba
do PNAES, que financia a assistência estudantil”, disse.
A instituição de ensino ex-

plica que, devido ao retorno
das aulas presenciais, os campus necessitam de mais atenção. “Fato que requer mais investimentos e cuidados com a
manutenção dos espaços físicos, com a segurança, a limpeza, a iluminação dos ambientes, e com a saúde, garantindo, em especial, o cumprimento dos protocolos de biossegurança decorrentes da pandemia por COVID-19”, ressalta.

R$ 13 milhões

Não foi a primeira vez que
a UFG veio a público contestar
os bloqueios de verba do governo federal. Em maio de
2021, o Ministério da Educação
(MEC) retirou cerca de R$13
milhões de verba das universidades federais do país. O custo mensal para a manutenção
do local é de R$7 milhões, com
o corte adicional de 18% estabelecido na Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2021.

O Instituto Federal de
Goiás (IFG) também tem sofrido e se mostrado insatisfeito com os reajustes e cortes.
Segundo a instituição, a ação
compromete o funcionamento das Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES),
uma vez que impossibilita
honrar os compromissos assumidos e as atividades planejadas, o que torna incerta
a conclusão do ano letivo.
De acordo com o reitor do
IFG, Elias de Pádua Monteiro,
os cortes financeiros deixam
o IF Goiano sem uma alternativa e também comprometem o futuro das unidades de
ensino. Ele alerta que alguns
cortes podem ocorrer e alguns
contratos podem ser finalizados. “Estamos falando de
famílias envolvidas, empregos, tudo mais. Em média, o
IF teve um corte mesmo, não
bloqueio, de cerca de R$ 5
milhões. Esse montante é o
que nós necessitamos para
fechar nossas atividades até
o final do ano”, explicou.
O IFG pontua que, com o
bloqueio, as IFES perderam
recurso de custeio e de investimento em suas unidades,
além de parte considerável
do fundo do Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES), que financia diversas
ações para a permanência e
para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes
em situação de vulnerabilidade econômica e social.

“A situação é grave e põe
em risco real o pleno funcionamento das IFES, que desde
2016 vêm sofrendo reduções
sucessivas de recursos destinados à manutenção de seus
prédios e laboratórios, ao pagamento dos contratos de
prestações de serviços e comprometendo o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação”, afirma.

Segurança pós-Covid

Além disso, alerta que a redução ocorreu no momento
em que houve o retorno pleno
das atividades presenciais, fato
que requer mais investimentos
e cuidados com a manutenção
dos espaços físicos, com a segurança, a limpeza, a iluminação dos ambientes e com a
saúde. “Garantindo, em especial, o cumprimento dos protocolos de biossegurança decorrentes da pandemia por
COVID-19 e que são essenciais
para a proteção dos servidores,
dos estudantes e demais frequentadores dos espaços das
instituições”, informa.
Atualmente, o IF Goiano
está presente em 12 cidades,
com 14 unidades, sendo 12
acadêmicas. São aproximadamente 1.700 servidores, com
cerca de 750 professores. O
instituto oferece 100 cursos de
graduação, 112 cursos técnicos,
12 programas de mestrado,
um doutorado e doutorado em
rede para 20 mil estudantes.
(Especial para O Hoje)
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Goiânia lidera geração de
emprego no Estado, aponta Caged
O resultado
coloca a capital
em primeiro lugar
dentre as cidades
que mais gerou
vagas de trabalho
em Goiás
Luan Monteiro
Goiânia registrou um bom
desempenho na abertura de
vagas de emprego com carteira assinada no mês de julho. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, por meio do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram
gerados 2.766 postos de trabalho. O resultado coloca a
capital em primeiro lugar
dentre as cidades que mais
gerou empregos em Goiás.
Em relação às capitais da
Região Centro-Oeste, os dados apontam Goiânia como
a segunda que mais gerou
empregos, com saldo positivo
de 2.766, atrás apenas de
Brasília, que ofertou 4.211
vagas. Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul, aparece
em terceiro lugar, com 1.516,
seguida por Cuiabá na quarta posição, com 1.443 oportunidades de trabalho.
“O crescimento positivo
do número de empregos com
carteira assinada é o reflexo
das ações do prefeito Rogério
Cruz na reestruturação do se-

tor econômico, depois da fase
crítica da pandemia. O empenho do prefeito em promover um ambiente de negócios atrativo e seguro despertou o interesse de mais
empresas se instalarem na
capital”, comenta o secretário
de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa.

O titular da Sedec ressalta
o trabalho desenvolvido pela
pasta, por meio do Sine, que
entre junho e agosto deste
ano conseguiu captar 14.569
vagas de emprego, uma média de 4.582 por mês. Durante
o mesmo período, foram abertas 1.533 oportunidades para
mais de 30 cursos de capaci-

Entre junho e agosto
deste ano foram
14.569 vagas de
emprego, uma média
de 4.582 por mês

Valor da cesta básica
cai em agosto para 16
capitais, diz Dieese

AÇÃO

Empresa de telefonia restringia a quantidade de vezes que os funcionários poderiam ir ao banheiro

Empresa limita idas ao
banheiro e é condenada
O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) condenou
uma empresa de telefonia a
indenizar uma atendente de
telemarketing em R$ 10 mil
por limitar o acesso ao banheiro durante a jornada de
trabalho. De acordo com o
processo, saídas que demorassem mais de cinco minutos eram descontadas do prêmio de incentivo que era oferecido aos empregados.
Na reclamação trabalhista,
a atendente relatou que as
saídas dos funcionários ao
banheiro eram controladas
por meio de um sistema ele-

tação profissional promovidos
pela secretaria.
“Trabalhamos para oferecer oportunidades para que
os trabalhadores se qualifiquem e consigam se posicionar
em um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo”,
destaca o prefeito de Goiânia.
(Especial para O Hoje)

trônico. No caso de descumprimento, os atendentes recebiam advertências e ameaças. A trabalhadora afirmou
ainda que chefes das equipes
buscavam o funcionário no
banheiro quando demorava
para retornar ao trabalho.
Ao julgar o caso, por unanimidade, a 3ª Turma do TST
seguiu voto proferido pelo
relator, ministro Alberto Balazeiro. O relator citou que a
Norma Regulamentadora 17
do Ministério do Trabalho define que trabalhadores da
área de teleatendimento podem deixar os postos de aten-

dimento a qualquer momento
para irem ao banheiro sem
prejuízos financeiros.
“É considerada abuso do
poder diretivo, passível de
indenização por danos morais, notadamente porque
o empregado não tem condições de programar as idas
ao banheiro, bem como porque ao se evitar a satisfação
das necessidades fisiológicas em virtude da repercussão em sua remuneração, o empregado pode inclusive desenvolver problemas de saúde”, argumentou
o ministro. (ABr)

O valor da cesta básica caiu em agosto em 16
das 17 capitais analisadas
pela Pesquisa Nacional
da Cesta Básica de Alimentos, calculada mensalmente pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Belém foi a única capital
onde o preço da cesta
subiu (0,27%).
A queda mais expressiva no valor da cesta
básica ocorreu no Recife
(-3%), seguida por Fortaleza (-2,26%), Belo Horizonte (-2,13%) e Brasília (-2,08%).
Em agosto, a cesta
mais cara do país era a
de São Paulo, onde o custo médio dos alimentos
básicos foi estimado em
R$ 749,78. Na sequência,
estavam as cestas dePorto Alegre (R$ 748,06), Florianópolis (R$ 746,21) e
Rio de Janeiro (R$
717,82). A cesta mais barata foi a de Aracaju,
onde o preço médio encontrado foi de R$ 539,57.
Na
comparação
anual, entre agosto de
2022 e o mesmo mês de
2021, houve alta de preço em todas as capitais
pesquisadas. A maior
variação foi encontrada
no Recife (21,71%) e a
menor, em Porto Alegre
(12,55%).
Com base na cesta

mais cara do país, a de
São Paulo, o Dieese calculou que o salário mínimo ideal, necessário
para suprir as despesas
de um trabalhador e
sua família com alimentação, moradia, saúde,
educação, vestuário, higiene, transporte, lazer
e previdência, seria de
R$ 6.298,91 no mês de
agosto, um valor 5,2 vezes superior ao do salário mínimo vigente
atualmente no país, de
R$ 1.212.

Cesta em Goiânia
8,71% mais barata

O Procon Goiânia verificou queda de 8,71%
no preço da cesta básica,
em agosto. A pesquisa,
divulgada na terça-feira
(30), avaliou 30 itens em
dez estabelecimentos comerciais de 19 a 22 de
agosto. Com isso, o órgão
aponta que a cesta caiu
de R$ 642,35, em julho,
para R$ 586,38, uma redução de R$ 55,97.
Em relação à variação, o tomate teve a
maior: 710,59%. O item
teve valores (quilo) encontrados de R$ 0,85 a
R$ 6,89. O feijão tipo 1
variou 62,58%, alternando de R$ 7,99 a R$ 12,99.
Já o açúcar, café, feijão e
arroz variaram de 14%
a 27%. (Francisco Costa,
especial para O Hoje)
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Putin ameaça cortar energia
se europeus limitarem preços
Presidente
russo diz que
suspenderá
fornecimento
caso Ocidente
estabeleça um
teto no valor dos
combustíveis
O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou nesta quarta-feira (7) cortar o fornecimento de petróleo e gás aos
europeus caso os preços dos
combustíveis sejam limitados.
Falando no 7º Fórum Econômico Oriental, realizado
em Vladivostok, no extremo
leste da Rússia, ele disse que
seu país cumprirá contratos,
mas “não fornecerá nada se
isso se opuser a nossos interesses”, acrescentando: “Não
forneceremos gás, petróleo,
carvão, óleo de aquecimento
– não forneceremos nada”.
A declaração foi feita em
referência a propostas do G7
e da União Europeia (UE) de
estabelecer um preço máximo
ao petróleo e gás russos. Os
aliados ocidentais cogitam a
possibilidade de permitir o
transporte do petróleo russo
e seus derivados globalmente
apenas se estes forem vendidos abaixo de um teto, algo
que Moscou rejeita.
A proposta visa cortar o financiamento da invasão russa
à Ucrânia, uma vez que a
União Europeia adquiriu 54%
de todos os combustíveis fós-

Vladimir Putin
também aﬁrma que
sanções ocidentais
fracassaram

seis exportados pela Rússia
desde o fim de fevereiro, pelo
pagamento de 85,1 bilhões de
dólares (R$ 444,4 bilhões).
Embora não existam números oficiais disponíveis, a
estimativa é que o regime em
Moscou gastou 20% a mais
que esse valor para financiar
a guerra na Ucrânia. Por isso,
os líderes ocidentais consideram que cortar a receita pela
exportação de combustíveis

é "crucial" para parar a máquina de guerra russa.
Putin também criticou duramente as sanções impostas
pelo Ocidente e, ao mesmo
tempo, declarou que elas fracassaram e que são "um perigo para o mundo inteiro".

Isolar a Rússia
é “impossível”

Segundo o presidente russo, após a pandemia de covid-19, novas dificuldades surgiram: "Refiro-me à febre das
sanções do Ocidente, suas tentativas agressivas de impor
um modelo de comportamento a outros países, de roubálos de sua soberania e submetê-los à sua própria vontade". Putin disse que essas
tentativas foram em vão, por-

que o mundo está cada vez
mais orientado para a Ásia.
Ele disse também que a
economia russa continua firme, apesar das sanções, e que
é "impossível" isolar seu país
internacionalmente. "Não importa o quanto alguns queiram isolar a Rússia, é impossível fazê-lo", frisou.
Ele disse que a demanda
global por suprimentos de
energia russos continua alta
e que a Rússia não terá problemas para encontrar compradores em todo o mundo.
Segundo o governante, Moscou já lançou as bases para a
venda de gás à China através
da Mongólia.
Ao mesmo tempo, o líder
russo admitiu que há dificuldades em alguns setores e re-

giões de seu país. "As empresas que dependem de suprimentos da Europa estão com
dificuldades", sublinhou Putin.
Ainda assim, ele ressaltou que
a Rússia espera um superávit
orçamentário de 0,5 trilhão
de rublos (US$ 8,18 bilhões)
neste ano, enquanto o produto
interno bruto sofrerá uma
contração de 2,0% a 2,5%.

“Guerra necessária”

Putin novamente defendeu a guerra de agressão contra a vizinha Ucrânia como
supostamente necessária para
proteger a Rússia. "Posso dizer que o principal ganho é
o fortalecimento de nossa soberania – e isso é um resultado inevitável do que está
acontecendo agora", disse.

MERGULHO

Mulher é atacada por tubarão nas Bahamas

Passageira tem 50 anos e praticava mergulho no momento do incidente

Uma passageira de um navio de cruzeiro da Pensilvânia
morreu após ser atacada por
um tubarão enquanto mergulhava com sua família nas Bahamas, disseram autoridades.
A mulher, uma mãe de 50
anos que estava a bordo do
navio Harmony of the Seas,
da Royal Caribbean, foi atacada em Green Cay, na costa
de Nassau, segundo a superintendente da Força Policial
Real das Bahamas, Chrislyn
Skippings.
Enquanto o navio de cruzeiro estava ancorado em Nassau, a família reservou uma
excursão com uma empresa

de turismo local que os levou
a uma área popular para mergulho com snorkel, disse ele.
Familiares viram um tubarão atacando a mulher e
correram em seu socorro. A
mãe sofreu mordidas em suas
“extremidades superiores”,
disse Skippings.
Operadores de empresas
de turismo e familiares conseguiram colocar a mulher
no barco e correram para o
cais mais próximo, onde os
paramédicos responderam e
não relataram sinais vitais.
“A Royal Caribbean está
fornecendo apoio e assistência
aos entes queridos dos hós-

pedes durante este período
difícil”, disse um comunicado
da linha de cruzeiros. O Harmony of the Seas está em um
cruzeiro de sete noites depois
de partir de Port Canaveral,
na Flórida, no domingo.
A praia onde ocorreu o
ataque foi fechada, disseram
as autoridades, e o incidente
está sob investigação.
Os ataques de tubarão permanecem extremamente raros. As chances de ser fatalmente atacado pela criatura
permanecem inferiores a 1
em 4 milhões, segundo o Arquivo Internacional de Ataque de Tubarão.

COREIA DO SUL

Sete pessoas morrem afogadas em estacionamento
Pelo menos 10 pessoas
morreram e milhares foram
deslocadas depois que o tufão
Hinnamnor atingiu os centros
industriais do sul da Coreia
do Sul na última terça-feira
(6), disseram autoridades.
Sete das mortes foram relatadas em um estacionamento
submerso sob um complexo
residencial na cidade portuária
de Pohang, no sudeste do país,
de acordo com um relatório
do Ministério do Interior e Segurança nesta quarta-feira (7).
Elas ficaram presas pelo
aumento das águas enquanto
tentavam mover os veículos,
de acordo com o relatório do

ministério. Outra pessoa morreu depois de ser enterrada
em uma casa atingida por um
deslizamento de terra em
Gyeongju e duas pessoas continuam desaparecidas devido
ao poderoso tufão.
As baixas podem aumentar à medida que as operações
de resgate continuam, com
os militares mobilizando veículos anfíbios. A poderosa
tempestade atingiu velocidades de vento equivalentes a
um furacão de categoria 2,
com ventos superiores a 154
quilômetros por hora.
A tempestade atingiu o continente por volta das 4h50, ho-

rário local, atingindo as cidades industriais do sudeste de
Pohang, Gyeongju e Ulsan com
ventos fortes e chuvas fortes,
antes de deixar a península
por volta das 7h10, horário local, disseram autoridades à
CNN na última terça.
Cerca de 2.900 pessoas foram evacuadas, principalmente no sul do país, e mais
de 66.000 casas sofreram cortes de energia, com 45% do
serviço restaurado a partir
das 15h, horário local.
O tufão forçou centenas de
cancelamentos de voos, suspensão de operações comerciais e fechamento de escolas.

Equipes entram em estacionamento inundado na Coreia do Sul
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Amizade de longa data

Essência

Liderado pelo cantor e compositor Pádua, o Luau da
Liberdade conta com TomChris na primeira edição
Lanna Oliveira
Nada mais libertador do que viver
intensamente o que a cidade tem a
nos oferecer. Parte dessa atmosfera
que Goiânia proporciona, está o Luau
da Liberdade. Voz, violão e música ao
ar livre são uma boa pedida para esta
sexta-feira (9). Em tom intimista, o
cantor e compositor Pádua lidera três
edições do projeto, que serão apresentadas no charmoso Parque da Liberdade, no Setor Jaó, na capital goiana. No primeiro show, às 20h, o convidado é TomChris. Com um repertório
cheio de sucessos, o show busca oferecer um ambiente descontraído.
A parceria musical entre Pádua e
TomChris vem de longa data. Em 2015,
gravaram juntos o DVD ‘Por Outros
Cantos’, que nasceu na casa de Pádua,
em reuniões informais, onde os artistas
buscavam relembrar e experimentar
interpretações. Além disso, já dividiram
o palco no projeto ‘Sexta Básica’ (2013
e 2014) e no show ‘Três Cantos’ (2018),
que incluía também Maria Eugênia. A
intimidade entre os cantores ultrapassa
as barreiras dos palcos e alcançam o
público, em mais uma oportunidade
de sair da superficialidade da obra
dos compositores.
Cantor e compositor, Antônio de
Pádua da Silva, o Pádua, descobriu
desde cedo que gostava de cantar. Nascido em Goiânia, seus primeiros estímulos musicais começaram ouvindo
Tonico e Tinoco, MPB e ritmos da época
de sua infância. Em 1976, começou a
cantar profissionalmente, mas foi em
1985 que gravou seu primeiro trabalho
solo. Seu álbum mais recente é de 2017,
‘Molho Pardo’, totalizando 12 discos
na carreira. Sua música tem como inspiração, além de suas vivências, influências como Luiz Gonzaga, Jackson
do Pandeiro e repentistas nordestinos.
Já TomChris, ainda Cristiano Silva,
começou a carreira no início dos anos
80, estudando piano clássico em Anicuns.
Oito anos depois se muda para Goiânia
e passa a cantar no circuito noturno da
cidade. Em 2001 gravou seu primeiro
CD solo, ‘Cristiano Silva’, e se consolidou

Com carreiras paralelas, os cantores
imprimem sua sinergia em um repertório
que promete encantar quem ouvi-los. O
show de Pádua e TomChris traz composições próprias, como ‘Fado de Vila Boa’
e ‘Do Fundo da Alma’, e regravações de
clássicos da MPB que marcaram as carreiras dos artistas, como ‘Tocando em
Frente’ e ‘Canteiros’. “A proposta é apresentar um show para ser curtido entre
família e amigos, de forma bem descontraída, propondo entretenimento, lazer
e interatividade compartilhados por
meio da música”, destaca Pádua.

Próximas apresentações

A parceria musical entre
Pádua e TomChris vem de
muitos anos, participaram
juntos de diversos projetos
desde 2013

como cantor romântico. Em 2005 adota
o nome artístico TomChris e participa
do programa ‘FAMA’ realizado pela Rede
Globo. Parcerias musicais estiveram sempre muito presentes na carreira do goiano, principalmente com o cantor Pádua.

Projeto liderado pelo cantor e compositor goiano Pádua, Luau da Liberdade
contempla três apresentações gratuitas.
A primeira delas será ao lado de TomChris, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro.
Participam das edições seguintes, em
outubro e novembro, os músicos Xexéu
e Maria Eugênia, acompanhados do produtor musical, guitarrista e violinista
Luiz Chaffin. O idealizador acertou na
busca por parceiros que tenham histórias
para contar e, principalmente, histórias
que foram compartilhadas entre eles
ao longo dos anos.
A afinidade musical entre eles também é antiga. Maria Eugênia e Pádua
estiveram juntos nos projetos ‘Noites
Goianas’, no final dos anos 1990, e no
show ‘Canto da Gent’e, em 2002, registro
que deu origem a um CD gravado ao
vivo no Teatro Goiânia e que resultou
em mais de 40 shows no interior do Estado e na Capital. Xexéu e o maestro
Luiz Chaffin também fizeram parte do
projeto ‘Sexta Básica’, divulgando a música popular brasileira produzida em
Goiás. O público pode se preparar para
um encontro verdadeiramente intimo
com a arte. (Especial para O Hoje)
Serviço
Luau da Liberdade - Pádua e
TomChris
Quando: Sexta-feira (9)
Onde: Parque da Liberdade, Setor Jaó Goiânia
Horário: 20h
Entrada: Gratuita
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Novo livro claustrofóbico
Destaque de diversas listas internacionais como um dos
thrillers mais aguardados do ano, obra chega ao Brasil
pela Plataforma21

Faixa é segunda do projeto audiovisual ‘Samba Pro Meu Povo’

Amor em
música
Tiee lança single ‘Juntos’ em feat
com Péricles, música acompanha
clipe disponível no YouTube
Elysia Cardoso
O novo projeto audiovisual do cantor e compositor Tiee, chamado ‘Samba
Pro Meu Povo’, está fazendo jus ao nome. A primeira
faixa ‘O Pai Tá On’ já bateu
3 milhões de reproduções
nas plataformas de áudio
e vídeo, e com um mês do
lançamento já estava na
boca do público em seus
shows.
Agora, dando continuidade ao trabalho, ele libera
a música ‘Juntos’, com a
participação do cantor Péricles aqui, com clipe disponível no YouTube. O
novo single ‘Juntos’, assim
como ‘O Pai Tá On’ e o álbum ‘Samba Pro Meu
Povo’, tem lançamento
realizado pela Som Livre.
Quem acompanha o
Tiee, sabe que ‘Juntos’ é
uma composição de sucesso
do primeiro álbum do artista, gravado em estúdio.
Agora, a nova versão ao
vivo traz a essência popular
presente em todo o projeto
audiovisual e potencializa
a letra com a interpretação
do ‘Rei da Voz’, Péricles.
A música traz uma das
maiores características do
compositor, que é descrever o amor em gestos ordinários: "Quero voltar pro
lugar que é meu / Nem a
distância me fez desligar /
O sentimento só fortaleceu
/ Quando a saudade me fez
balançar / No mesmo bairro em que a gente cresceu
/ Naquela rua de esquina
com o bar / Aquela olhada
que você me deu / Reacendeu nosso par".

Influências e parceria

Tiee conta sobre o novo

projeto: “O ‘Samba Pro Meu
povo' é quase uma volta.
Gravei meu primeiro DVD
no espaço Ribalta, um lugar
mais pomposo. Depois, fiz
‘As que tocam lá em casa’,
que é um trabalho mais
voltado para as minhas influências, num momento
de pandemia, muito recluso. Agora, eu quis voltar
pro lugar que me trouxe
até aqui. O ‘Samba Pro Meu
Povo’ tem uma pegada
mais pra frente, uma pegada que eu sempre fiz na
rua. É aquela batucada que
existe há muito tempo, que
influenciou a gente. Eu só
botei um pouco mais da
minha identidade nele”.
Para o cantor Péricles,
“estar com o Tiee é sempre
prazeroso. Nossos caminhos
vêm se cruzando e não é de
hoje! A nossa troca é antiga,
ele já participou de um trabalho meu e agora estamos
lado a lado novamente em
'Juntos', uma música que tenho certeza de que a galera
vai curtir muito”.
Ao longo de 20 anos de
carreira, Tiee fez mais de
200 músicas e é responsável por hits como ‘O Som
do Tambor’ e ‘Casa Azul’.
Suas músicas já foram gravadas por Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote,
Thiaguinho, Belo e outros
gigantes do pagode. Em
2020, o álbum ‘Ladrão de
Coração’, reuniu sucessos
como ‘Porradão’, ‘Lugarzinho’ e ‘Fernando de Noronha’. Um dos maiores compositores em streaming,
Tiee acumula mais de 150
milhões de plays, colecionando números expressivos com os clipes ‘Modo
Avião’ e ‘Acende o Celular’.
(Especial para O Hoje)

O desafio:
se esconder por
uma semana
em um parque
de
diversões
abandonado. O
prêmio: dinheiro o
bastante para mudar tudo. A escritora
best-seller do New
York Times Kiersten
White reúne neste enredo 14 personagens jogadores em uma competição que combina elementos de clássicos como
Tubarão, de Steven Spielberg, a obras contemporâneas como a série Round 6.
'Hide: esconda-se quem
puder', publicado no Brasil
pela Plataforma21, é protagonizado por Mack, uma garota que deseja apagar um
passado terrível e viver escondida com a ajuda do prêmio. Conforme os demais
competidores começam a desaparecer um a um, ela se
dá conta que o jogo em que
se meteu é mais perigoso do
que imaginava. Com qualquer lugar para se esconder,
mas nenhum para escapar,
a única estratégia possível
de sobrevivência é unir forças com os outros participantes. Assim, a tradicional

de Elizabeth Frankenstein, as
séries Saga da Conquistadora,
As Novas Lendas de Camelot
e A Última Caça-Vampiros,
Kiersten White é best-seller
do New York Times. “Não
tem nada mais horripilante do que um parque
de diversões abandonado, ainda mais quando
Kiersten White é quem
resolve falar sobre
isso”, declara Samantha Downing,
autora de Minha
adorável esposa.

Sobre a autora

brincadeira de escondeesconde ganha contornos
sombrios no enredo.
A curiosidade para descobrir sobre o passado da
personagem, e porque apenas ela sobreviveu enquanto
a família inteira morreu,
amarra os leitores ao longo
das páginas. Cheio de reviravoltas do começo ao fim,
como em um passeio de montanha-russa, 'Hide' também
é uma crítica social aos preconceitos e problemas sociais
da contemporaneidade.
Consagrada autora de
obras como A sombria queda

Kiersten White teve vários
de seus livros incluídos na
lista de best-sellers do New
York Times, recebeu o prêmio
Bram Stoker e é consagrada
autora de obras como ‘A sombria queda de Elizabeth Frankenstein’, as séries ‘Saga da
Conquistadora’, ‘As Novas
Lendas de Camelot’ e ‘A Última Caça-Vampiros’, todas publicadas pela Plataforma21.
Kiersten mora com a família
na cidade californiana de
San Diego (Estados Unidos),
onde todos cuidam de Kimberly – a jabuti da família
que tem uma personalidade
bastante contraditória. (Especial para O Hoje)

Kiersten White é consagrada autora de obras incluídas na lista de best-sellers do New York Times

RESUMO de noVelaS
t
Chamas da Vida
os capangas seguem leo
e tadeu diz que eles não podem falhar. leo percebe que
está sendo perseguido. 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 que
a prisão de Pedro é injusta.
Carolina diz que Xavier aproveitou a ausência de Fausto.
lincon diz para lipe calar a
boca e Pedro não se aguenta
de ódio. Cazé fica chocado
com a prisão de Pedro. eurico
diz para Cazé e Junior fazerem
uma busca na reserva.

Mar do sertão
tertulinho flagra Candoca
com José. Xaviera tenta seduzir José, que se solidariza com
os sofrimentos dela. timbó
ajuda Maruan. Manduca e Joca
se perdem na mata, e Candoca se desespera. latifa se irrita
com zahym. timbó e tereza
cuidam de Maruan, que revela
aos dois que é um príncipe.
Candoca confronta o Coronel
e deodora, e decide entrar
na mata atrás de Manduca e
Joca. José vai ao encontro de
Candoca para resgatar Manduca. José encontra Manduca
e Joca e os leva até Candoca,
sem ser visto.

Cara e Coragem
Pat e Moa repreendem Ítalo por não contar que ele está
com anita. lou beija rico pensando em renan. duarte procura olivia para se explicar.
lucas ajuda duarte a se esconder na lata do lixo para
ele não ser reconhecido por
andréa na companhia de dança. danilo propõe a rebeca
que os dois saiam do país.
ela recusa. Joca vê alfredo e
olívia juntos e fica abalado.
danilo acredita que Jonathan
possui a modificação da fórmula e manda leonardo e regina ficarem atentos. Margareth questiona Jonathan.

Poliana Moça
Kessya passa no processo
da “luc4tech”; Song fica brava.
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; eugênia chora. raquel prepara uma lasanha industrializada para o jantar
com andré; brenda e Celeste
atrapalham. luísa explica a
Marcelo sobre o passo a passo
da adoção. João pergunta à
Helena até quando eles ficarão brigados. Jefferson questiona brenda sobre os planos
para o futuro.

Pantanal
José leôncio diz a guta e
Marcelo que irá procurar por
roberto. tenório manda Solano encontrar roberto. ari
avisa a José leôncio que corpo
de menino com a descrição
de roberto foi encontrado no
rio. Marcelo comunica à família que o corpo é de roberto. tenório cobra de Solano a
verdade sobre a morte de roberto. irma diz a Mariana que
pressente mais tragédias. Filó
sugere que José leôncio faça
exames em São Paulo, depois
que ele sente um cansaço.
guta diz a tenório que está
esperando um filho.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2022

Essência

AGENDA CUltUral
t
Troca de figurinhas
o buriti Shopping inaugurou um espaço para troca
de figurinhas esportivas. localizado no Piso 1, próximo
a Praça de alimentação e
em frente a Kalunga, o local
recebeu decoração especial
e móveis temáticos, que remetem a atmosfera dos gramados. o espaço tem o intuito de promover a interação entre os torcedores,
além de facilitar a troca de
figurinhas. Faltando pouco
mais de dois meses para o
início do evento esportivo
mais aguardado do ano, o
espaço ficará disponível até
o dia 18 de dezembro.
Quando: até 18 de dezembro. onde: av. rio Verde,
Qd 102/104 - Vila Sao tomaz, aparecida de goiânia.
Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h e das
14h às 20h, aos domingos.
Evento infantil
o evento temático ‘Fun
City da Hello Kitty e amigos’
acaba de chegar ao atrium

Espaço de troca de figurinhas no Buriti recebe decoração especial
de atividades da Hello Kitty’.
o app oferece três atividades
diferentes para entreter, divertir e desenvolver habilidades das crianças. Quando:
Quinta-feira (7). onde: av.
dep. Jamel Cecílio, nº 3300,
Setor Jardim goiás – goiânia.
Horário: 10h às 22h.
Programação de aniversário
leandra leal completa
40 anos nesta quinta-feira
(8). Para comemorar, o Canal
brasil abre espaço na programação para homenagear

Bicentenário da independência
nesta quinta-feira (8), o
opinião dá continuidade às
edições especiais com temáticas relacionadas ao bicentenário da independência
do brasil. o programa apresentado por andresa boni
fala sobre os mitos do 7 de
setembro, a partir das 20h.
Para debater o tema, o opinião conversa com o historiador Carlos lima Junior e
com a atriz isabél zuaa, que
faz parte do elenco de 'independências', minissérie da
tV Cultura. Quando: quintafeira (8). onde: tV Cultura.
Horário: 20h.

Ministério do Turismo seleciona
representantes para compor o CNPC
A Secretaria Especial de
Cultura, do Ministério do
Turismo, está com chamamento público aberto para
seleção dos representantes
da sociedade civil para compor o Conselho Nacional de
Política Cultural (CNPC) Triênio 2022/2025. As inscrições podem ser feitas até
o dia 15 de setembro, no
site: http://votacultura.cultura.gov.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.
Serão habilitadas e classificadas as organizações e
entidades culturais que comprovarem, por meio da documentação solicitada no
momento da inscrição, maior
pontuação para o respectivo
segmento, conforme número
de vagas. A participação no
CNPC será considerada prestação de serviço público re-

Inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro no site
levante, não remunerada.
O Conselho Nacional de
Política Cultural (CNPC) é um
órgão integrante da Secretaria
Especial da Cultura do Ministério do Turismo (MTur),
e tem como finalidade propor
a formulação de políticas pú-

blicas, promovendo a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil organizada, para
o desenvolvimento e fomento
das atividades culturais no
território nacional.
O Plenário do CNPC é pa-

ritário e composto por 36
conselheiros, sendo 18 do
poder público e 18 da sociedade civil. O processo seletivo
regido pelo Edital nº 4, de
29 de julho de 2022 - selecionará 17 (dezessete) representantes dos Conselhos de
Cultura dos estados e do Distrito Federal, além de Organizações e Entidades Culturais nacionais de diversos
setores, para ocuparem as
vagas de titulares e suplentes
do CNPC da sociedade civil.
Dúvidas e informações referentes ao Edital poderão ser
esclarecidas e obtidas por
meio do endereço eletrônico
votacultura@turismo.gov.br.
A íntegra do Edital, os materiais de orientações e a página
de inscrições poderão ser acessados no endereço http://votacultura.cultura.gov.br.

CELEBRIDADES
‘BBB 23’: Boninho expõe
motivo de veto de nicole
Bahls em reality da Globo
o público não pode reclamar quando o assunto é reality show. Com a estreia de ‘a
Fazenda 14’ prevista para o
dia 13 de setembro, outro
reality já começa a aquecer o
público com algumas novidades e mudanças no valor
do prêmio: o ‘bbb 23’. e pensando no próximo ano, boninho conversou com a revista
‘QUeM’ e contou o motivo de
vetar um nome inesquecível
quando o assunto é reality
show, a ex-Panicat nicole
bahls. durante a entrevista,
o diretor, que usou as redes
sociais para adiantar algumas
novidades do reality, explicou
que gostaria de convidar nicole bahls, mas não seria mais
possível. "até queria [convidá-la], mas ela queimou cartucho antes, participando de
'a Fazenda'", contou durante
o rock in rio. em janeiro deste
ano, o público se animou com
a possibilidade de nicole
bahls estar no elenco do ‘bbb
22’ por causa de uma dica
dada por boninho, no entanto, não aconteceu. a globo
segue tentando inovar no
programa, mas mantém uma
restrição: veto aos famosos
que já passaram por um reality show da record. (lara
nascimento, Purepeople)

O apelido carinhoso e inusitado de
Bruna Marquezine no celular de
Xolo Maridueña levou web à loucura
A torcida pelo romance
entre Bruna Marquezine
e Xolo Maridueña ganhou
mais força depois de uma
interação animada entre
os protagonistas de ‘Besouro Azul’ - filme cujas
gravações já foram encerradas - na madrugada desta quarta-feira (7). Em uma
disputa virtual, a intérprete de Penny e o norte-americano opinavam sobre
qual era melhor comida:
a brasileira ou a americana. A atriz mostrou pratos
como açaí, guaraná e pão
de queijo, enquanto Xolo
postou salsichas, salgadi-

isabella scherer tem alta
da uTi e revela qual era
‘maior medo’ com gêmeos
recém-nascidos
isabella Scherer precisou
ficar internada na Uti para
controlar a pressão arterial
depois de dar à luz filhos gêmeos no dia 29 de agosto. a
atriz e cozinheira teve diagnóstico de pré-eclâmpsia pouco antes do parto. isabella
usou as redes sociais na noite
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a atriz, diretora e produtora.
leandra tem uma extensa
carreira na dramaturgia brasileira e quase 30 filmes no
currículo. entre eles, 'love
Film Festival' e 'o lobo
atrás da Porta' que serão
exibidos na quinta, em uma
sessão dupla a partir das
20h15. Quando: quinta-feira (8). onde: Canal brasil.
Horário: 20h15.

- 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

n

nhos e hambúrguer, a provocando. 'Checkmate, cabeção', escreveu. Xolo deixou escapar um print com
o contato da atriz, que está
salvo como Bruna ‘Pão de
Queijo’. Vale lembrar que
o casal foi flagrado junto
em várias ocasiões durante viagem dele ao Brasil.
(Mayara Dias, Purepeople)
de terça-feira (6) para comunicar sua alta médica aos
seus 2 milhões de seguidores.
"Vim para a casa ontem à
noite. tá fod*, está muito
cansativo. Mas, finalmente,
estou conseguindo voltar a
dormir. eu só consegui dormir, de verdade, entre as mamadas depois que eu voltei
da Uti", disse em sua rede
social. "antes, não conseguia
de jeito nenhum, nem com
calmante. Passei o dia inteiro

amamentando e dormindo,
alimentando e dormindo. estamos aqui tentando entender como vai ser essa rotina",
adicionou a campeã do 'MasterChef brasil 2021'. (Mayara
dias, Purepeople)
anitta e Murda Beatz terminaram namoro? atitudes
da cantora na web aumentam rumor de separação
anitta preocupou os fãs
poucos dias depois de sua
performance histórica no
VMa. a cantora apagou fotos
e trocou unfollow com o então namorado, o produtor
Murda beatz, com quem havia assumido a relação em
junho deste ano. além disso,
a cantora também publicou
textos com desabafos em
suas redes sociais. "Se sentir
usada é uma bosta", escreveu
anitta em um dos trechos.
"no final do arco-íris tem um
pote de ouro. em volta desse
pote tem um buraco negro
cheio de tudo que há de ruim
nesse mundo, e que você jamais teria conhecimento se
não chegasse ao outro lado.
a leveza e ingenuidade da
ignorância que você carrega
enquanto ainda caminha pelo
arco íris é o maior desejo de
quem chegou ao pote de
ouro e conseguiu escapar de
cair no buraco", adicionou.
(Mayara dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia favorece o diálogo, a
compreensão e a ajuda mútua.
Pode existir algum desconforto e
brigas. respire fundo e tenha calma. o trabalho pode decepcionar
ou existem fofocas. Pode haver a
sensação de cansaço mental e
uma dificuldade de fazer muitas
coisas ao mesmo tempo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pede amor. os encontros
te farão bem, aproximando amigos ou amores. Seu lado protetor
está ativado. Cuidado com excesso
de sedução ou de desejos. é importante ter discernimento. Podem acontecer boas trocas na
vida profissional e social.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia traz muita conexão com
as pessoas. Pode existir muita liberdade e criatividade. Pode ser
um dia de aventuras, fazendo
com que você se desloque para
longas distâncias. Compartilhe
seu afeto, mas tome cuidado com
a invasão sobre os limites alheios.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Pode ser um dia maluco, com
obstáculos e com resoluções de
última hora. é importante ter fé e
confiança. Verdades podem vir à
tona. Você pode se sentir emocionalmente esgotado e decidir
se isolar, aquietando-se para ter
mais foco no que precisa.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer a resolução
de um problema com bons resultados para você, mas saiba agir
de uma forma mais inovadora.
evite ficar no piloto automático.
acontecem comemorações com
pessoas queridas, mas tome cuidado com discussões. as relações
e as parcerias estão ativadas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz dúvidas, anseios e
dificuldade de achar uma solução.
é importante se abrir com pessoas
próximas. Cuidado com irritações
causadas por bobagens. Manter
seu foco ou a sua paz interna é
necessário. o céu favorece a poupança de recursos financeiros.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode viver algum rompimento, bem como pode ver a
finalização de alguma atividade
de trabalho, obtendo sucesso final.
Cuidado com pensamento fixo e
teimosia. Saiba relaxar, pois nem
tudo será do seu jeito. Seu senso
de autoridade pode ser grande.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia traz muitas tarefas ou
trabalhos, então vale a pena manter uma postura de dedicação e
foco. Podem existir convites ou
oportunidades. tome cuidado
com gastos. o dia favorece também o aprendizado de novas coisas ou a tentativa de novos métodos para obter sucesso.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você pode receber a ajuda
que precisa para realizar um trabalho ou uma atividade. Seu senso
estético ou criativo está grande,
assim como sua necessidade de
expor suas emoções, tome cuidado com extremos. Quanto mais
conseguir ser receptivo às ajudas
alheias, mais terá êxito.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia traz movimento e agitação. Sua vida social pode ser ativada e podem acontecer muitas
trocas, encontros e conversas.
novos projetos podem despontar.
amigos estão potencializados.
Pode haver algum movimento ou
a chegada de notícia. tome cuidado com irritação e brigas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pede atenção e cuidado
com seus gastos e ações impulsivas. analise as opções com calma. tome cuidado com atitudes
inconscientes. Saber para onde
está indo e o que está fazendo é
essencial. Mantenha os pés no
chão. tome cuidado com radicalismos e excesso de controle.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Você pode se ver numa situação de impasse hoje. tome
cuidado com fofocas ou com a
dificuldade de acreditar em si e
no seu futuro, portanto você
pode ficar meio desanimado. Saiba ser flexível e ver as coisas
pelo lado bom, pois assim o dia
fluirá sem grandes problemas.
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Retrato lírico e sincero
@dopamineblur

Number Teddie lança
o álbum de estreia
‘Poderia ser pior’
tocando em tópicos
comuns a jovens da
geração z
Elysia Cardoso

Number Teddie lançou seu primeiro álbum, intitulado ‘Poderia ser
pior’. Tocando em tópicos comuns
a jovens da gen z, geração do começo
dos anos 2000, o projeto é uma viagem por vários dos símbolos que
marcam o subconsciente coletivo
do grupo, mas também um auto retrato desenhado de forma honesta,
crua e complexa.
Seja na sonoridade, que remete
à estética indie e pop punk, nos visuais ou no modo destemido de
tocar em temas sensíveis, o jovem
cantor-compositor consegue trazer
referências e amalgamá-las em algo
novo, que empurra as barreiras da
música pop nacional. Gorky e Zebu
assinam a produção do álbum, com
exceção da faixa 9, que é de Vivian
Kuczynski. Number Teddie é o compositor principal de todas as músicas
e divide os créditos com os respectivos produtores.
Com 25 anos, o jovem artista demonstra lirismo e musicalidade incomuns a calouros do mercado musical. Em ‘Poderia ser pior’, faixa
que abre e dá o título ao álbum, o
cantor introduz o projeto e logo
fisga o ouvinte, seja pela forma despretensiosa que canta termos explícitos ou pelo charme melódico
da canção que soa esperançosa, apesar da forte carga emocional. “A
gente sempre tenta ver um fio de
esperança em absolutamente tudo,

Lançamento é acompanhado pelo clipe de ‘Bom ator’, com participação de Cleo
e a expressão ‘poderia ser pior’ é
uma frase que nós, como humanos,
sempre nos pegamos falando inconscientemente para nós mesmos”,
comenta Number Teddie.
‘Prêmio’ e ‘Bom ator (feat. Cleo)’
dão sequência ao álbum num tom
mais existencialista. Na primeira, o
artista questiona valores de uma geração que tem sua identidade afiliada
à presença online e que lida com os
padrões inverossímeis das redes sociais. A faixa três, single atual e parceria com Cleo, traz questões de convívio social, comparando-as com um
‘grande filme’, no qual somos apenas
atores interpretando personagens
de quem não gostamos tanto assim.
Number Teddie explica: “É uma
música sobre morte também, interpretem como quiserem. A Cleo combina com a música por ser uma artista e ter sido colocada num lugar
de objetificação na mídia a vida inteira, que ela nunca pediu pra estar,
em primeiro lugar”. A cantora completa: “Quando recebi o convite para
cantar ‘bom ator’ com o Number,

aceitei na hora. Eu me vi nessa música e lembrei de muitas situações
as quais eu já havia passado. Ele é
um compositor e um cantor incrível.
Tenho um carinho enorme pelo
Number e tenho certeza que vocês
vão amar o resultado!”.
Em ‘HAHAHA’, o artista segue
mostrando aos ouvintes um pouco
de suas vozes internas, mas com a
proeza lírica e melódica que funcionam tão bem com a forma e conteúdo das canções. A faixa também
serve como um contexto e aviso
para o álbum todo, pois Number
Teddie deixa claro aqui que o humor
é uma das ferramentas que usa para
lidar com suas questões internas.
‘Deus não quer me conhecer’ traz
um contraste entre a leveza do arranjo musical com a profundidade
da letra. Number Teddie expõe uma
vontade de entender seu lado espiritual, mas lembra da dificuldade
que padrões morais religiosos trazem para algumas pessoas interagirem com a ideia de Deus.
É em ‘Eu Deveria Ter Comido

seus Amigos’ e ‘Qual o teu problema?’
que vem mais uma curva no álbum
de estreia de Number Teddie. Rejeições amorosas são incansávelmente
exploradas em músicas Pop, mas é
raro encontrar um novo ângulo para
retratar um assunto tão explorado.
É nisso que o ouvinte poderá entender as interessantes sacadas do jovem compositor. O artista não poupa
palavras para descrever o quão instável, complexo e visceral é o processo de lidar com a clássica dor de
coração. Tudo isso é amparado por
arranjos vocais bem executados e
instrumentos que adicionam significado às mensagens das faixas.
O álbum entra em seu momento
mais sombrio com ‘Feio!!!’ e ‘Mickey’.
Sobre a primeira, Number Teddie
reflete: “Sou eu sendo puramente
maldoso e baixo. Sim, você me quebrou, me deixou triste e eu vou atacar o mais superficial de tudo: sua
aparência”. A faixa número nove é
o ápice que o artista construiu para
o ouvinte entender a viagem por
seu subconsciente.
É falando de como imagina que
vai morrer que Number Teddie conclui seus pensamentos angustiantes
e se prepara para encontrar esperança novamente. ‘Acho Que Tô Bem’
amarra os temas do álbum da mesma forma como começou, com questões que assombram uma geração
inteira, mas que se manifestam de
maneira particular em cada um.
Aqui, Number Teddie está despido, sem o humor como escudo, começando a canção acompanhado
de um violão, um discreto órgão e
sua voz como instrumento principal.
O artista mostra seus lados mais
crus durante todo o projeto, mas é
aqui que ficamos cara a cara com a
vulnerabilidade de Number Teddie,
e o resultado é uma épica faixa final
para um maduro e ambicioso álbum
de estreia. (Especial para O Hoje)
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20h50. Kinoplex goiânia: 21h. Cineflix
aparecida: 16h. Cineflix butiti: 20h20.

Predestinado, Arigó e o Espírito
do Dr. Fritz (Predestinado, 2022,
brasil). duração: 1h40min. direção:
gustavo Fernández. elenco: danton
Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso.
gênero: drama. Cinemark Flamboyant: 13h35, 16h30, 19h05, 21h40.
Cinemark Passeio das águas: 13h45,
15h20, 18h20, 18h40, 21h15. Kinoplex
goiânia: 14h, 18h20, 20h50. Cineflix
aparecida: 14h20, 16h40, 19h, 21h20.
Cineflix butiti: 16h40, 19h, 21h20.
A Última Chamada (the Call, 2022,
eUa). duração: 1h 39min. direção:
timothy Woodward Jr. elenco: lin
Shaye, tobin bell, Chester rushing,
erin Sanders, Mike Manning. gênero:
terror, suspense. Cinemark Flamboyant: 16h40, 19h, 21h20. Cinemark
Passeio das águas: 13h30, 15h50,
18h10, 19h, 20h30.
Ingresso para o Paraíso (ticket to
Paradise, 2022, eUa). duração:
1h44min. direção: ol Parker. elenco:
george Clooney, Julia roberts, Kaitlyn dever. gênero: Comédia, romance. Cinemark Flamboyant:
13h15, 20h45. Cinemark Passeio das
águas: 13h45, 20h50.
Em Era Uma Vez Um Gênio (three
thousand Years of longing, 2022,
eUa/austrália). duração: 1h49min.
direção: george Miller. elenco: idris
elba, tilda Swinton, ece Yüksel. gênero: romance, fantasia, drama. Cinemark Flamboyant: 18h40, 21h30.
Cinemark Passeio das águas: 21h40.
Kinoplex goiânia: 14h, 18h50. Cineflix
aparecida: 19h15, 21h35. Cineflix
butiti: 17h10, 19h20, 21h30.
Homem-Aranha: Sem Volta para
Casa: Versão Estendida (SpiderMan: 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:

DC Liga dos Superpets (dC league
of Super-Pets, 2022, eUa). duração:
1h46min. direção: Jared Stern. elenco:
Marcelo garcia, dwayne Johnson, duda
espinoza. gênero: animação, fantasia,
aventura, família. Cinemark Flamboyant: 14h10. Cinemark Passeio das
águas: 14h. Cineflix aparecida: 14h25.

‘Predestinado - Arigó e o Espírito de Dr. Fritz’ é dirigido por Gustavo Fernández
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:

O Telefone Preto (the black Phone,
2022, eUa). duração: 1h43min. direção: Scott derrickson. elenco: Mason thames, Madeleine Mcgraw, ethan Hawke. gênero: terror, suspense.
Cinemark Passeio das águas: 16h20.
Kinoplex goiânia: 15h15.
Elvis (elvis, 2022, eUa). duração:
2h39min. direção: baz luhrmann.
elenco: austin butler, tom Hanks, olivia deJonge. gênero: biografia, musical. Cinemark Flamboyant: 20h45.
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
Para representantes do
setor alimentício, o veto
ajuda a impedir distorções
no propósito do programa,
ao travar a possibilidade
do saque em dinheiro

Setor alimentício comemora veto
ao saque do vale-alimentação
Fotos: Reprodução

Proposta que previa o saque após 60
dias do valor não
utilizado do valealimentação foi vetada pelo Poder
Executivo no início
dessa semana
Ícaro Gonçalves
O projeto que previa o saque do vale-alimentação,
oriundo da Medida Provisória
(MP) 1.108, foi vetado pela
Presidência da República nesta segunda-feira (5), o que foi
motivo de comemoração entre representantes do setor
de bares e restaurantes. O
texto, que foi aprovado com
algumas modificações, dispunha sobre o saque do valealimentação e vale-refeição,
além de regulamentar o trabalho em home office.
A proposta, elaborada pelo
deputado federal Paulinho da
Força (Solidariedade-SP), foi
aprovada no Congresso e previa inicialmente a possibilidade
de sacar o vale-alimentação
(VA) em dinheiro. Entretanto,
algumas desavenças com o setor alimentício fizeram a proposta recuar, sendo rejeitada
na Câmara dos Deputados por
325 votos a 6.
O trecho foi então alterado,
com a previsão de saque do
saldo não usado após 60 dias,
o que foi vetado no início desta
semana. Após a rejeição do
trecho, o governo afirmou que
a medida poderia fazer com
que o benefício tivesse caráter
salarial. Além das alterações,

a nova legislação ainda estabelece regras mais rígidas para
evitar o desvirtuamento de benefícios corporativos.
Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o veto ao
trecho impede distorções no
propósito dos programas, ao
travar a possibilidade do saque
em dinheiro.
“Essa prática fugia do espírito da lei, que é ajudar na alimentação, e criava ainda um
salário in natura, o que é proibido, pois teriam de incidir
encargos sociais sobre o valor.
Além disso, evita o crescimento
do mercado da agiotagem dos
vales refeição e alimentação,

em que aqueles trabalhadores
‘apertados’ financeiramente
vendem o vale para os agiotas
com descontos de 20% a 30%”,
disse Solmucci.
Segundo o CEO da Eva Benefícios, Marcelo Lopes, a proposta do saque do VA foi inovadora, mas há empecilhos
que dificultam a aplicação do
projeto na prática. “A grande
maioria dos brasileiros que recebem vale-alimentação gastam todo o valor do benefício
entre 13 e 18 dias. Então seria
uma mudança que privilegiaria pouquíssimas pessoas”,
aponta o executivo.
Um outro ponto que Lopes
destaca é que, caso a proposta
fosse aprovada com a possibi-

lidade de saque, os benefícios
alimentícios que têm propósito
de melhorar o cenário nutricional dos trabalhadores seriam utilizados para outros
fins. “O PAT [Programa de Alimentação do Trabalhador] estabeleceu que o VA deve ser
usado apenas para a alimentação. Sendo assim, não há
condições práticas do trabalhador esperar 60 dias para
utilizar seu saldo em dinheiro”,
complementa Lopes.

‘Desvirtuamento
de benefícios’

Com as últimas alterações
na legislação do auxílio alimentação, o governo defende
buscar formas de acabar com
o desvirtuamento de benefícios
— ou evitar que eles sejam
gastos com outras coisas que
não sejam a alimentação dos
trabalhadores.
Na época da publicação da
MP, representantes do governo
apresentaram relatos do valealimentação sendo utilizado
para o pagamento de serviços
de streaming e até mensalidades de academias. Agora, empresas cadastradas no PAT que
viabilizarem o desvirtuamento
do auxílio alimentação podem
encarar multas de R$ 5 mil
até R$ 50 mil, além do descadastro no programa.

Interoperabilidade
e fim do rebate

O cashback que algumas
empresas recebem ao recar-

regar os cartões de benefícios
também deve acabar. A prática, conhecida como rebate,
não poderá mais ser aplicada
pelas empresas facilitadoras
de aquisição de refeições ou
gêneros alimentícios.
A prática foi proibida pois
o desconto que as organizações
recebiam ao carregar os cartões causava, indiretamente,
um aumento no preço final
pago pelo consumidor nos estabelecimentos.
A lei também impede estabelecimentos de se restringirem
a aceitar uma ou outra bandeira
de cartão de benefícios. Segundo
o projeto, a mudança visa aumentar as possibilidades de
consumo dos beneficiários que
recebem vale-alimentação. A
medida deve entrar em vigor
em maio de 2023.

Mudanças no home office

Além do veto nas regras
do saque do vale-alimentação,
dentre outras questões, a lei
também prevê alterações para
o regime de trabalho home
office. Dentre as principais
alterações para as empresas
estão a possibilidade de negociar o regime de trabalho
direto com o empregado, a
priorização de funcionários
com filhos de até 4 anos e
pessoas com deficiência para
o regime de home office e a
possibilidade de controlar tarefas, ao invés de controlar
os horários dos colaboradores.
(Especial para O Hoje)

