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Bicentenário foi
marcado pela força
do agronegócio
Política 6
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nA bASE

Caiado quer distância da disputa ao Senado
O governador Ronaldo Caiado dá sinais de querer passar longe da
disputa nada amistosa entre os postulantes ao Senado na base aliada. O
chefe do Executivo tende a adotar “distância segura” da confusão. Política 2

Candidatos ao governo
defendem valorização
de alunos e professores
Luiz RibeiRo

A eletrificação no brasil:
uma tendência
sustentável e iminente
Opinião 3

Os candidatos ao Governo de Goiás defendem
em seus planos de gestão a realização de concursos, a valorização de professores e alunos e
a atuação conjunta com municípios quando o
assunto é o ensino básico. Nesta sexta-feira (9),
o jornal O Hoje mostra um pouco das propostas

do plano de governo dos postulantes no eixo
educação. Vale citar que oito candidatos foram
citados, uma vez que o nome do PCO, Vinícius
Paixão, teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Política 5

Conmebol

Atlético-GO é eliminado
da Copa Sul-Americana

Acidentes com
motos custaram
R$ 75 mi à saúde

Depois de perder por 2 a 0 no tempo normal, a equipe comandada por
Eduardo Baptista foi derrotada pelo São Paulo nas penalidades máximas
por 4 a 2 e ficou pelo caminho na competição continental. Esportes 7

Goiás tende a
atingir recorde
de 28 ton de grãos

Essência

Desde 2008, o sistema público de
saúde de Goiás gastou mais de
R$ 75 milhões com procedimentos médicos envolvendo acidentes com motociclistas. Os dados
foram obtidos através da Lei de
Acesso à Informação. Cidades 9

Casas populares
sofrem mais com
alta da inflação

O Índice de Variação de Aluguéis
Residenciais, responsável por medir a evolução mensal dos valores
de locação, mostra que as moradias populares foram as mais afetadas, com inflação de 1,05% nos
preços em julho. Negócios 17

A produção goiana de grãos
deve atingir 28,8 milhões de toneladas na Safra 2021/2022, de
acordo com a Conab. Economia 4
LEiA nAS COLunAS
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Xadrez: Estratégia de Gustavo

Mendanha é chegar na frente
de Ronaldo Caiado
Política 2

Após 2 anos, o Burger Festival volta
ao estacionamento do Buriti Shopping
Depois de um hiato de dois anos, o tradicional festival de hambúrguer
do Buriti Shopping, que já recebeu mais de 50 mil visitantes em todas as
edições, conta com muitas novidades. Com entrada gratuita, o evento
ocorre a partir desta sexta-feira (9) e segue até o domingo (11). Essência 13
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Econômica: Queda nos preços
continuava a perder fôlego no
começo do mês
Economia 4

Jurídica: STJ concede HC a réu

que foi reconhecido pela vítima
em maca de hospital
Cidades 10
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Estratégia de Mendanha é
chegar na frente de Caiado
Ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União

Decretado luto
oﬁcial de 3 dias
por morte de
Elizabeth II
O presidente Jair Bolsonaro decretou na última quinta-feira (8) luto oficial de três dias por causa da morte da
rainha Elizabeth II, do Reino Unido. O ato foi publicado
em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O
anúncio do falecimento da monarca, aos 96 anos, foi
feito pelo Palácio de Buckingham no início da tarde.
Pela legislação, durante o luto oficial a Bandeira Nacional fica hasteada a meio mastro em todas as repartições
públicas. Uma das últimas manifestações oficiais da
rainha Elizabeth II foi justamente em relação ao Brasil.
Ela publicou mensagem, dirigindo-se ao presidente da
República, Jair Bolsonaro, para enviar felicitações ao
povo brasileiro pela celebração dos 200 anos da Independência. Na mensagem, a rainha disse que lembrava com
carinho da visita que fez ao país em 1968.
Nas redes sociais, outras autoridades brasileiras manifestaram pesar pela morte da monarca britânica, que
foi a mais longeva rainha da histórica da Coroa. “Em
nome do Congresso Nacional brasileiro, prestou condolências à família e a todo o povo do Reino Unido”, escreveu
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
O presidente da Câmara dos Deputados também emitiu
um comunicado. “Ao transmitir nossas condolências ao
povo britânico e à sua família real, relembro as históricas
ligações entre o Brasil e o Reino Unido, que datam desde
os primeiros anos de nossa vida como Nação independente
e que se fortaleceram enquanto a Rainha Elizabeth
reinou”, escreveu o deputado Arthur Lira. (ABr)

O núcleo estratégico do candidato a governador de Goiás pelo Patriota, Gustavo Mendanha, trabalha com a expectativa de chegar no
dia 2 de outubro empatado ou à frente de Ronaldo Caiado (UB). De acordo com fontes ouvidas
pela Xadrez, Mendanha monitora por meio de
pesquisas internas todas as suas aparições nas
regiões Metropolitana de Goiânia, Centro-Norte
– tendo como base Anápolis –, Sudoeste e o Entorno de Brasília. “Caiadistas alardeiam que
vão ganhar no primeiro turno, mas esse discurso
não corresponde com o nosso monitoramento:
ele está caindo na intenção de votos”, diz a
fonte mendanhista. Dentro do cronograma de
carreatas, 14 delas serão realizadas no interior
e em regiões específicas, principalmente no
Entorno do Distrito Federal. A partir desta sexta-feira (9) até domingo (11), Mendanha concentra sua agenda no Entorno do Distrito Federal. De acordo com um dos coordenadores de sua campanha na região, Professor Naves, “a recepção
tem sido muito
grande”. “Nesta
quinta-feira (8)
ele percorreu
cinco cidades,
encerrando em
Águas Lindas.” Naves
disse que Mendanha fará
outra carreata na cidade nesta sexta-feira (9).

Caiado e Pellozo

O candidato-governador Ronaldo Caiado faz
sua primeira carreata em busca da reeleição em
Senador Canedo nesta sexta-feira (9). Mais do
que uma aparição pública, o gesto ao lado do prefeito Fernando Pellozo (PSD) sela uma união que
foi concretizada no dia 29 de agosto. O ato foi comemorado pelo governador com a frase: “Vocês
não imaginam a importância do apoio que acabamos de receber. É um líder que chegou com
clamor popular à Prefeitura de Senador Canedo”.

xadrez@ohoje.com.br

Mais adesões

Articulado pelo prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (UB), 12 dos 13 vereadores
do município gravaram vídeo de apoio
à reeleição de Ronaldo Caiado (UB). Coincidentemente, só o 13º vereador, filiado
ao PT, se recusou a hipotecar apoio.

Médico contra médico

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Progressistas), principal aliado do governador
Ronaldo Ciado (UB) e do candidato ao
Senado Alexandre Baldy na região, teceu
críticas aos médicos. Em um vídeo que
circula na cidade, Adib diz que não existe
funcionário pior do que médico: “Gostam
de ganhar, trabalhar pouco e reclamar”.

Paulo Brito cassado

Em ano eleitoral, os políticos ficam
atentos ao humor dos cidadãos-eleitores,
mesmo não sendo disputa municipal.
É o caso dos vereadores de Valparaíso
que cassaram nesta quinta-feira (8) o
mandato do colega Paulo Brito (PSC)
por decoro parlamentar. Dos 13 parlamentares, só o suplente – que vai assumir a cadeira – não votou a favor por
causa do Regimento Interno.

Mau exemplo

Nesta quinta-feira (9), o vereador
de Aragoiânia Júlio César Batista (Republicanos) foi denunciado por suposta agressão à sua mulher. Ela teve
ferimentos no braço e a ponta de um
dos dedos da mão esmagado, sendo
necessário atendimento médico. Júlio
César não foi encontrado para se pronunciar sobre a acusação.

Mais alimentos

A produção goiana de grãos deve atingir
28,8 milhões de toneladas na Safra
2021/2022, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estimativa representa um aumento de 11,6%
na comparação com a Safra 2020/2021 e
um recorde na série histórica iniciada em
1976/1977. (Especial para O Hoje)

Por precaução, Caiado deve se
descolar da disputa ao Senado
Elza Fiúza / ABr

Eleições2022
Ambiente hostil ganha força com
aproximação das eleições. Com isso,
campanha caiadista orientou o
governador a manter “distância segura”
Felipe Cardoso
Nos bastidores da política
goiana, o comentário é que o
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) adotará, como
estratégia política, um certo
distanciamento em relação à
disputa ao Senado. Interlocutores justificam a decisão com
base no ‘clima tenso’ entre os
candidatos à Casa Alta.
Depois que se viu diante
da árdua missão de escolher
um único nome para bancar
na disputa, Caiado achou uma
solução um tanto quanto confortável. Conforme já mostrado pelo O HOJE, o candidato à reeleição preferiu lavar
as mãos e transferir a responsabilidade da escolha aos
partidos da base.
Ao se esquivar da escolha,
Caiado mergulhou na eleição
com candidaturas isoladas
em sua rede de apoio. Mas
diferentemente do que se esperava inicialmente, ou seja,
uma campanha pacífica entre
os aliados, o que se vê hoje é
um ambiente de tensão e in-

tensa troca de farpas.
Uma cutucada ali outra
aqui sempre foi algo encarado
com certa naturalidade entre
os concorrentes. A virada de
chave para uma guerra fria,
veio, porém, com o disparo
de uma nota da equipe de
Alexandre Baldy (PP) afirmando que um de seus adversários, Delegado Waldir (União
Brasil), estaria ‘escanteado’
por não ter participado de
uma ‘selfie’ durante carreata
com Daniel Vilela (MDB).
O documento afirmava
também que a região pela
qual os políticos passavam já
estaria “toda fechada” com
Baldy, fato que deixou Waldir
deslocado em meio ao grupo
de políticos que participavam
da caravana. Como se não
bastasse, o texto enviado à
imprensa ainda dizia que Waldir buscava ‘colar’ na campanha do governador, mas,
que a campanha de Caiado
que “não colou” em Waldir.
De lá para cá, muitos outros entraves surgiram. Um
deles envolvendo, inclusive,

Interlocutores justificam a decisão de Caiado com base no ‘clima tenso’ entre os candidatos à Casa Alta
o nome do mais pacífico dos
candidatos: Vilmar Rocha
(PSD). Nos bastidores, o
nome de Baldy foi apontado
como responsável por criar
boatos de uma suposta desistência por parte do candidato. Mas lideranças de relacionamento estreito com
o peessedista e até o próprio
candidato desmentiram a informação à imprensa.
A mais recente investida
partiu de Waldir em uma sabatina promovida pelo jornal
O Popular. No encontro, o candidato disse não querer embate
com nenhum de seus adver-

sários políticos na disputa. Porém, na contramão do que disse, não mediu esforços ao disparar contra Baldy e Marconi
Perillo (PSDB). Waldir afirmou
ter as mãos limpas e na sequência disparou para exemplificar: "Eu nunca passeei no
camburão da Polícia Federal".
O ambiente hostil entre os
candidatos vem ganhando
força conforme se aproximam
as eleições. Diante desse panorama, fontes ligadas ao governador atestam que os estrategistas de sua campanha
o orientaram a manter uma
espécie de “distância segura”.

Se envolver mais com um ou
outro, pode ser interpretado
como munição para o inimigo. E o clima instável da base
não pode respingar na campanha governista.
Os alertas ao governador
foram intensificados depois
que as atitudes de um de seus
aliados passaram a ser vistas
na contramão da “boa política”.
Conforme mostrado recentemente pela jornalista Izadora
Resende, do O HOJE, tem sido
ventilado comentários de que
as atitudes de Baldy são “desleais” e se traduzem em “jogo
sujo”. (Especial para O Hoje)
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A eletriﬁcação no Brasil: uma
tendência sustentável e iminente
Luiz Ribeiro
Atualmente, existe um fato em comum ocorrendo no mundo inteiro. Trata-se do movimento
de eletrificação e, consequentemente, do aumento
na demanda de energia. Isto porque diversos
países estão, cada vez mais, apostando na redução
de emissão de poluentes a fim de obter um cotidiano mais sustentável. Por isso, há uma tendência
de diminuição dos combustíveis fósseis, grandes
geradores de energia ainda nos dias de hoje e um
dos principais responsáveis pelo efeito estufa no
aquecimento global.
No Brasil, por exemplo, a meta atual de mitigação
dos gases responsáveis pelo efeito estufa é bastante
ambiciosa. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), ocorrida
em 2021, na Escócia, o País apresentou um projeto
de reduzir em 50% as emissões de gases nocivos
(CO2) para o efeito estufa até 2030, bem como a
neutralidade de carbono até o ano de 2050.
No mesmo sentido, o Balanço Energético Nacional (BEN 2021) aponta um avanço da eletrificação
sustentável nas fontes de energia do Brasil. De
acordo com o levantamento, as fontes não renováveis, principais causadoras do efeito estufa, ainda
predominam na matriz energética brasileira (52%).
Porém, de 2011 a 2020, a energia proveniente de
fontes renováveis, como hídrica, solar e eólica, obteve um crescimento, passando de 43% para 48%.

A maturidade da eletrificação no Brasil

Apesar dos desafios, a eletrificação é um caminho sem volta e já ocorre com consistência no
mercado brasileiro. Um dos principais exemplos
é o setor automotivo, que muitos acreditavam ser
algo distante para a eletrificação, mas atualmente
é um dos segmentos que tem contribuído com o
aumento da sustentabilidade no País.
Segundo a Associação Brasileira do Veículo
Elétrico (ABVE), em 2020, as vendas de veículos
elétricos cresceram 60%. Além disso, uma projeção
realizada pela Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Elétricos (Anfavea) aponta que existe
a possibilidade de até 2035 62% da frota de veículos
no Brasil ser de automóveis elétricos, minimizando
cada vez mais a emissão de CO2 nas ruas.
Da mesma maneira, um estudo encomendado
pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) e executado
pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds) indica que
já existe um movimento empresarial em relação
à eletrificação de suas frotas comerciais. A pesquisa contou com 16 empresas brasileiras de
grande porte que possuem o compromisso de
zerar suas emissões de CO2 até 2030 e já contam
com veículos elétricos em suas frotas.

No entanto, para que as iniciativas de eletrificação propostas pelas empresas entrevistadas possam ser colocadas em prática, existem alguns obstáculos a serem percorridos, como: melhorar a infraestrutura de carregamento dos veículos, não
só pontos de recarga, mas com qualidade e segurança ao usuário e a bateria do veículo. Também
obter sistemas e tecnologias que otimizem a gestão
dos dados e, ainda, fomentar a rede de colaboração
entre todos os setores envolvidos, desde a geração
de energia até as fabricantes de automóveis.
Com relação ao carregamento de veículos, com
o aumento da frota de automóveis elétricos, maior
é a demanda por pontos de recarga dos mesmos
no Brasil. Atualmente, grande parte destes pontos
estão localizados nas casas dos proprietários dos
veículos ou em espaços públicos, como estacionamentos de shoppings e supermercados. De acordo
com as estatísticas ABVE, hoje em dia, o País conta
com pelo menos 1.250 pontos de carregamento
de veículos elétricos.
Desta forma, para que tais pontos estejam bem
amparados e com a manutenção adequada e em
dia, é fundamental contar com tecnologias desenvolvidas especialmente para manter o seu
pleno funcionamento. Esses equipamentos, cada
vez mais tecnológicos, garantem maior segurança
aos proprietários de veículos elétricos, uma vez
que possibilita a identificação e correção de determinados problemas na plataforma de carregamento com antecedência e uma manutenção com
mais assertividade, qualidade e eficiência.

Eletrificação iminente: como se preparar?

57 anos da Administração! Nesse ano de 2022
pudemos ver em ação o papel do administrador no
processo da globalização. Ele está diante de um ambiente marcado pela competitividade, velocidade
das informações e busca de novos modelos de gestão
que sejam mais flexíveis e capazes de reagir rapidamente às mudanças.
Venho ressaltar a importância da Administração
e a influência desta na vida da pessoas, seja quanto
aos residentes de Goiás, do Brasil e de todos os seres
humanos do mundo, principalmente quando tratamos da influência industrial implantada por Henry
Ford, da mudança dos métodos produtivos advindos
do toyotismo ou mesmo atualmente quanto à revolução industrial 4.0, a era da informação e do digital,
em que a internet e de forma inicial a inteligência
artificial fazem parte da vida das pessoas.
Nós da Administração somos os provedores do
bom desempenho empresarial nas organizações. É
nosso dever e é imprescindível estarmos inteiramente
focados em atualizações e na busca pelo autoconhecimento, garantindo eficiência, prevenção e sucesso econômico para as empresas.
Sabemos que o administrador é peça crucial
para manter a economia das organizações e do
País funcionando da melhor forma. No entanto,
buscamos fazer com que a sociedade também enxergue esse profissional com os mesmos olhos: de
admiração e de confiança.
Num mundo onde os mercados são quase que
totalmente abertos e as concorrências são acirradamente diretas, as organizações não só precisam
como dependem de novos sistemas de gerenciamento e um novo corpo de profissionais capazes
de mantê-las em condições de constante crescimento
e atualização para se manterem no mercado. E

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

aqueles que são capazes de lidar melhor com a habilidade administrativa podem e fazem a diferença
no meio corporativo, levando suas empresas ao
topo das listas de sucesso.
A capacidade de um bom administrador vai
além de planejar, dirigir, organizar e controlar.
Ele deve saber utilizar todos esses sentidos juntos
e, ainda sim, conseguir manter o equilíbrio necessário para ser resiliente ou irredutível em
suas decisões em momentos que podem ser cruciais para a empresa.
O segredo de um bom administrador não está
apenas nas suas habilidades práticas e nem apenas
nos seus conhecimentos teóricos, e sim na sua sabedoria pra dosar o uso de cada uma delas em conjunto,
de forma empírica, produzindo a diferença necessária
para sua empresa e marca progredirem, assim como
no progresso da sociedade como um todo.
É hora de a Administração assumir sua verdadeira
função, que é propor soluções práticas aos problemas
que se enfrentam no dia a dia, seja no âmbito econômico, político, empresarial e consequentemente
social. Para isso, necessita-se de profissionais críticos,
antenados e envolvidos com o mundo em geral.
Por fim, a Administração é tão importante que é
justa a homenagem. Parabenizo o profissional de
Administração pelo seu
dia, pela competência,
pelas habilidades e pelo
exercício ético da profissão. Para laurear tal relevância, houve a inclusão do dia 9 de setembro
como Dia do Administrador no calendário de
Samuel Albernaz é presieventos do Brasil quando
dente do Conselho Regional de Administração de
da aprovação da Lei nº
Goiás (CRA-GO)
12.967/2014.
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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
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Independentemente dos desafios enfrentados,
o Brasil está e se tornará cada vez mais eletrificado,
portanto, a geração de energia será ainda maior.
No entanto, com essa aceleração e eletrificação
iminentes, o País demanda de mais planejamento,
organização e infraestrutura.
Neste momento, é imprescindível que o mercado tenha acesso a ferramentas e tecnologias
que possibilitem uma instalação e manutenção
adequada e segura dos campos de geração de
energia, bem como das plantas industriais, empresas e casas que investem em energia limpa, além dos pontos de
carregamento de veículos elétricos. Dessa
forma, o País estará
ainda mais preparado
para eliminar fontes
de energia prejudiLuiz Ribeiro é general maciais à atmosfera e innager de empresa de ferramentas de teste e mevestir em seu processo
dição da indústria
de eletrificação.

57 anos da Administração:
uma trajetória de conquistas
Samuel Albernaz

OPiniãO

A rainha morreu
paciﬁcamente em
Balmoral esta tarde.
O rei [Charles III] e a
rainha consorte
[Camila]
permanecerão em
Balmoral esta noite
e retornarão a
Londres amanhã
[hoje (9)]”
Família Real em comunicado no início da tarde de quinta-feira (8) para
informar a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos. A monarca foi a
mais longeva a ocupar o trono. Ela
ficou 70 anos à frente da família real
no Reino Unido. Com a morte de Elizabeth II, seu filho, o príncipe Charles, agora rei Charles III, assume o
trono aos 73 anos. Ele é o monarca
mais velho a assumir o reinado.

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
empregados da ‘Transportes bertolini’,
em bento Gonçalves, no Rio Grande do
Sul, foram obrigados a vestir camisetas
verde-amarelas dizendo “Meu partido é o
brasil”. Além disso, segundo relatos feitos
à coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles sob a condição de anonimato, os
funcionários ainda foram motivados a
postar fotos nas redes sociais com a
blusa. “Patético”, disse o leitor.
Hamilton Souza

M

@ohoje
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. “Falta de divulgação e de
conscientização para que a população se
oriente da grande importância da vacina
principalmente na fase da primeira infância”, comentou a leitora.
Antonia Colombo (@colombo_antonia)
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@jornalohoje
os pais dos alunos que estudam na instituição goiana de ensino Santo Agostinho
viveram um grande susto nesta semana.
uma mensagem com a palavra “massacre” foi escrita na parede do banheiro
masculino do colégio e acabou gerando
alarde. Após perceberem a mensagem, os
funcionários acionaram a Polícia Militar
(PMGo) e a Polícia Civil (PCGo) para averiguar o caso nesta quinta-feira (8).

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
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Queda nos preços continuava a
perder fôlego no começo do mês
Soja e milho puxam resultado positivo da agricultura goiana

Produção de
grãos goiana
deve alcançar
recorde de
28,8 toneladas
A produção goiana de grãos deve atingir 28,8 milhões
de toneladas na Safra 2021/2022. Divulgada ontem (8)
pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a
estimativa representa um aumento de 11,6% na comparação com a Safra 2020/2021 e um recorde na série
histórica iniciada em 1976/1977.
O 12ª Levantamento da Safra de Grãos, último do
ciclo atual, projeta também um aumento da área plantada/cultivada no Estado, que passa de 6,7 milhões de
hectares para 6,9 milhões de hectares (2,3%), e da produtividade, de 3,8 toneladas por hectare para 4,1 toneladas por hectare (9,0%).
Com a confirmação do resultado, Goiás deve assumir
a terceira colocação entre os maiores produtores de
grãos do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul, bastante impactado por fatores climáticos, e ficando atrás
apenas de Mato Grosso e Paraná.
De acordo com a estimativa da Conab, soja e milho
são os itens que mais contribuem para o bom desempenho goiano. No caso da soja, o Estado deve fechar a
safra com elevação de 10,2% na produção, enquanto a
perspectiva para a produção nacional é de queda de
9,9%. O volume projetado de 17,3 milhões de toneladas
vai colocar Goiás como segundo maior produtor nacional
de soja entre os Estados e o Distrito Federal. A projeção
para o milho também é positiva: crescimento de 15,6%
no volume produzido.
“O último levantamento da Conab para a Safra
2021/2022 confirma o bom momento da produção agrícola no Estado. Além da soja e do milho, o boletim traz
expectativa de alta na produção de algodão (3,9%),
trigo (4,4%), girassol (9,0%) e sorgo (21,3%)”, diz o superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa
(em exercício), Ricardo Carneiro.

Laranja e uva

Também divulgado nesta quinta-feira (8/9), o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (LSPA/IBGE)
amplia a expectativa de resultados positivos para as
produções de laranja e uva.
No levantamento anterior, publicado em agosto,
a estimativa era de aumento de 1,9% no volume produzido de laranja e 13,5% no de uva. Agora, as novas
projeções apontam para crescimentos de 3,8% e
30,0%, respectivamente. Se confirmada, a produção
goiana de laranja deve chegar a 161,4 mil toneladas,
e a de uva, a 1,9 mil toneladas.
Outro destaque positivo é a batata inglesa. A produção
goiana, limitada à terceira safra, tem projeção de alta de
22,6%, atingindo 217,7 mil toneladas. “Importante ressaltar
ainda a perspectiva de alta de 3,5% para a produção de
cana-de-açúcar, um dos principais itens da pauta agropecuária do Estado”, lembra o superintendente Ricardo
Carneiro. Segundo o IBGE, o volume deve sair de 72,6 milhões de toneladas para 75,1 milhões de toneladas. (ABr)

EXPRESSA
O Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas
teve, em agosto, alta de 2,7 pontos. Assim, o indicador elaborado numa parceria entre a Fundação Getulio
Vargas (FGV) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) - atingiu 100,6 pontos,
melhor marca desde novembro de 2013. A melhora na
confiança dos empresários em agosto foi puxada pela
alta no comércio: 5,4 pontos. O setor de serviços teve
elevação de 0,5 ponto no mês e a indústria da transformação registrou a segunda queda consecutiva: 1,4
ponto. A alta do comércio das micro e pequenas empresas foi maior que a do comércio em geral, que teve
elevação de 4,3 pontos em agosto. O índice de confiança
das empresas em geral cresceu 2,2 pontos no mês, ficando em 100,8 pontos.

A deflação ensaiada pelos indicadores
que aferem a variação dos preços continuou
a perder ímpeto na primeira semana de setembro, como mostra o Índice de Preços ao
Consumidor Semanal (IPC-S), do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV). Os preços dos combustíveis
e da energia continuavam apresentando algum recuo, mas num ritmo menos intenso
do que nas semanas anteriores, sempre considerando aqui períodos quadrissemanais.
O dado mais recente, que compara os preços
apurados entre os dias 8 de agosto e 7 de setembro em relação aos 30 dias imediatamente anteriores, apontou recuo de 0,10%
na média, mas com aceleração (ou perda
de velocidade na queda) para a maioria dos
grupos de despesas.
Nas quatro semanas encerradas em 15
de agosto, a deflação (que pode ser traduzida, de forma nem tão apropriada, como
“inflação negativa”) havia sido de 1,28%.
Evidentemente, diante do comportamento
recente dos preços das commodities, petróleo incluído, e do dólar, os indicadores
podem vir mais bem-comportados, ainda
que retornem ao terreno positivo. Antes
de prosseguir, anote-se que as oscilações
observadas para os mercados neste momento guardam relação nula com decisões

BALANÇO
t

2 Para relembrar, até 5 de

junho, tomando como base
o final da primeira semana
de agosto do ano passado, as
cotações do barril haviam
acumulado saltos entre quase
73% e pouco mais de 76%
respectivamente para os tipos
Brent e WTI.
2 No mercado futuro norte-americano, os preços do
gás natural e do óleo para
aquecimento experimentaram baixas de 26,1% e de
18,2% entre 24 de abril e ontem, ainda conforme dados
do mesmo portal. Com a proximidade do outono e as expectativas em relação à oferta
durante o inverno, a tendência observada mais recentemente no setor de energia
pode ainda trocar de sinais,
num cenário que dependerá
ainda do comportamento das
maiores economias globais
nos próximos meses.
2 Mantida a tendência
mais recente, no entanto,
haveria espaço para novas
reduções nos preços dos
combustíveis aqui dentro.
Até aqui, os preços médios
cobrados nas revendas
para a gasolina e o etanol
hidratado caíram em intensidade relativamente
menor, segundo acompanhamento realizado pela
Agência Nacional do Petró-

de política econômica e não refletem principalmente a política de alta dos juros.
Mesmo no setor de combustíveis, as quedas agora observadas estão relacionadas
principalmente às mudanças de humor na
economia global diante dos temores de um
desaquecimento geral, como consequência
da escalada da inflação e consequente elevação dos juros nos países centrais, e dos
impactos ainda da pandemia sobre a atividade econômica, sobretudo na China, que
tende a crescer menos do que se esperava.

Para baixo

Essa perspectiva de desaceleração generalizada tem ajudado a derrubar os preços
do petróleo e de seus derivados, a despeito
dos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre a oferta de óleo e gás para a
Europa principalmente. Desde o início de
junho, conforme dados do portal
Investing.com, os preços do barril do petróleo
tipos Brent (extraído no Mar do Norte, na
costa do Reino Unido) e WTI (West Texas
Intermediate, que lastreia as cotações nos
Estados Unidos) registraram baixas de 27,4%
e de 31,4% respectivamente. As cotações
desabaram de US$ 122,01 (Brent) e US$
120,67 (WTI) em 5 de junho para US$ 88,62
e US$ 82,81 no fechamento de ontem.

leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
2 O preço do litro da gasolina comum havia despencado
21,32% na comparação entre
a primeira semana de agosto
e igual período de julho, saindo de R$ 7,13 para R$ 5,61 na
média de todo o País. Entre
os primeiros dias de agosto e
a semana encerrada no dia 3
de setembro, quando a gasolina havia registrado R$ 5,17
por litro, a queda chegou a
7,84%. O etanol hidratado saiu
de R$ 4,72 para R$ 4,13 na semana entre 31 de julho e 6
de agosto, em baixa de 12,5%,
e dali para R$ 3,71, correspondendo a queda de 10,17%.
Neste caso, registre-se a concorrência direta da gasolina
e ainda o período de safra
no setor, com aumento na
oferta do combustível renovável pelas usinas.
2 O comportamento do
dólar, que também poderia
ajudar a tirar algum vapor
dos preços, mostra relativa
estabilidade na primeira semana de setembro. Na média, tomando dados do Banco Central (BC), a cotação
do dólar chegou a cair
4,19% entre julho e agosto.
Mas apresentou ligeira elevação de 1,08% na comparação entre os valores médios alcançados na primeira

semana de setembro em relação ao mês anterior.
2 Entre oito grupos de
despesas que compõem o
IPC-S do Ibre, seis apresentaram menor queda ou aceleração efetiva no ritmo de
elevação dos preços médios
entre o final de agosto e as
quatro semanas encerradas
em 7 de setembro – habitação (de -0,09% para
0,05%), vestuário (de 0,53%
para 0,67%), saúde e cuidados pessoais (de 0,77%
para 0,85%), educação e recreação (saltando de 0,46%
para 3,39%), transportes (3,56% para -2,86%) e comunicação (-1,03% nos 30
dias de agosto e -0,84% no
fechamento da primeira semana de setembro).
2 O custo da alimentação,
no entanto, finalmente cedeu,
passando de variação de
0,07% em agosto para recuo
modesto de 0,04% nos 30 dias
finalizados em 7 de setembro.
Além de tímida, a redução
na média dos preços dos alimentos não refresca a forte
alta observada no decorrer
do ano, mas essa mudança
de sinais pode ajudar a manter os índices de inflação em
níveis menos elevados (na
hipótese de que a tendência
se mostre mais duradoura).
(Especial para O Hoje)

Índice de Conﬁança das Pequenas
Empresas tem alta de 2,7 pontos
A União pagou R$ 977,63
milhões em dívidas atrasadas
de estados em agosto, segundo
o Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações
de Crédito e Recuperação de
Contragarantias, divulgado ontem (8) pelo Tesouro Nacional.
Do total, R$ 336,99 milhões são
débitos não quitados pelo estado
do Maranhão; R$ 255,41 milhões
de Goiás, R$ 118,50 milhões do
Rio de Janeiro, R$ 107,41 milhões de Alagoas, R$ 105,62 milhões do Piauí e R$ 53,69 milhões
do Rio Grande do Sul.
Neste ano, já são R$ 6 bilhões de dívidas de entes subnacionais honradas pela

União. Os que tiveram os
maiores valores honrados foram os estados do Rio de Janeiro (R$ 2,02 bilhão), Minas
Gerais (R$ 1,9 bilhão) e Goiás
(R$ 978,44 milhões).
Desde 2016, a União realizou
o pagamento de R$ 47,91 bilhões em dívidas garantidas.
Além do relatório mensal, o
Tesouro Nacional também disponibiliza os dados no Painel
de Garantias Honradas.
As garantias representam
os ativos oferecidos pela
União – representada pelo
Tesouro Nacional - para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos

dos estados, municípios e outras entidades com bancos
nacionais ou instituições estrangeiras, como o Banco
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Como garantidor das
operações, ele é comunicado
pelos credores de que não
houve a quitação de determinada parcela do contrato.
Caso o ente não cumpra
suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta
o valor coberto com bloqueios de repasses federais
ordinários, além de impedir
novos financiamentos. (ABr)
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Candidatos ao governo defendem
valorização de alunos e professores
Marcelo Camargo/ABr

Eleições2022
Planos de gestão
incluem, ainda,
militarização e
desmilitarização
dos colégios
estaduais
Francisco Costa
Os candidatos ao governo
de Goiás defendem realização
de concursos, valorização de
professores e alunos e atuação
conjunta com municípios
quando o assunto é o ensino
básico. Nesta sexta-feira (9), o
jornal O Hoje mostra um pouco
das propostas do plano de gestão dos governadoriáveis no
eixo educação.
Vale citar, oito candidatos
foram citados, uma vez que
o candidato do PCO, Vinícius
Paixão, teve o registro indeferido pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Também é preciso ressaltar que as informações são resumos das propostas. O plano completo
pode ser conferido no site da
Justiça Eleitoral.

Major Vitor Hugo

No eixo da educação, major
Vitor Hugo (PL) propõe a liberdade acadêmica e a autonomia universitária. Ele também quer a recuperação das
estruturas físicas da rede estadual de ensino, bem como o
uso de ferramentas de tecnologia de ensino. O candidato
pretende, ainda, criar um plano de inclusão educacional,
valorizar e premiar alunos de
destaque, combater a "ideologia de gênero" e "politização
nas escolas", e ampliar o número de colégios militares e
valorizar a Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caia-

Candidatos defendem realização de concursos, valorização de professores e alunos e atuação conjunta com municípios no ensino básico
do (União Brasil) fala em "aprimorar a Educação Digital e
elevar o nível educacional do
estado de Goiás para o de países desenvolvidos, com foco
na valorização dos professores". Ele também defende o
combate à evasão escolar, ampliação de escolas em tempo
integral, aumentar o valor do
programa Bolsa Estudo em
50%, bem como a oferta de
cursos profissionalizantes, a
segurança nas escolas, melhorar o atendimento social aos
estudantes de mais.

Gustavo Mendanha

No plano de Gustavo Mendanha (Patriota), consta o enfrentamento ao abandono escolar, o aprimoramento do programa de bolsas para estudantes vulneráveis, a ampliação e
qualificação da inclusão digital
para alunos e professores e a
implantação de sistema híbrido
de ensino para complementar
o ensino presencial. Ele também pretende reaproveitar espaços ociosos de escolas estaduais, criar um programa de
redistribuição de financiamento educacional autônomo, além
de valorizar os profissionais
do segmento. Mendanha propõe, ainda, apoiar os municí-

pios para expandir a oferta de
vagas em creches, pré-escolas
e no ensino fundamental, e,
no ensino médio, ampliar as
unidades existentes e a quantidade de escolas militares,
dentre outras coisas.

Wolmir Amado

Segundo o plano de Wolmir
Amado (PT), estão previstos
para educação: garantir educação pública integral e de qualidade e a defesa da educação
voltada para o desenvolvimento das pessoas e do Estado. Ele
também defende “a valorização
da pesquisa em Goiás, estabelecendo um novo papel institucional para a Fundação de
Amparo à Pesquisa (Fapeg)”.

Professora Helga

Helga Martins (PCB), por
sua vez, quer a estatização plena de todo o sistema educacional público do Estado, a
adoção de políticas de parceria
e apoio à estruturação, fortalecimento e consolidação dos
dois Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
presentes no estado de Goiás
(IFG e IFGoiano), o fortalecimento da UEG com vinculação
orçamentária de 5% do ICMS
e concurso público, a imple-

mentação de política de segurança alimentar e nutricional
em toda a rede pública, criação
de institutos estaduais, valorização de servidores e mais.

Edigar Diniz

Edigar Diniz (Novo) propõe
a criação de um grande pacto
pela educação básica com vereadores, prefeitos, deputados
e sociedade; além de aumentar o peso dos resultados da
educação na definição dos recursos de repasse às prefeituras. No ensino médio, competência estadual, especializar
diretores e professores com
projetos e treinamento e extensão (e recompensar), investir em português e matemática por meio de reforço
no contraturno, dobrar a oferta de vagas em cursos profissionalizantes, além de, a nível
superior, ampliar e aprimorar
a atuação da Universidade Estadual de Goiás (UEG), etc.

Cíntia Dias

A candidata Cíntia Dias
(PSOL) defende a retomada
dos concursos públicos para
a educação. No tópico "do
combate à fome e à carestia",
ela propõe "a reorientação
das políticas sociais e econô-

micas para o combate as estruturas de desenvolvimento
desigual, tem como ponto de
partida, o combate à fome e
ao desemprego, criando as
condições sociais para a garantia de acesso aos bens públicos como educação, saúde,
transporte e segurança pública (entre outros) com qualidade e de acordo com as
necessidades da ampla maioria de nosso povo".

Professor Pantaleão

Candidato ao governo pela
UP, Reinaldo Pantaleão quer
a realização de concursos públicos, a efetivação de um plano estadual para Escola Básica
Integral e a desmilitarização
dos colégios estaduais. Ele defende, ainda, a reestruturação
da UEG com mais investimentos, a ampliação de instituições
de pesquisa, garantias de creche e educação infantil em
tempo integral, bem como a
promoção do ensino da Língua
Brasileira de Sinais em escolas
estaduais, ampliação da rede
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ampliação e melhoramento das Escolas Rurais,
promoção de educação sexual
nas escolas e mais. (Especial
para O Hoje)

7 DE SETEMBRO

Sessão do Congresso foca na defesa da democracia
Em uma sessão solene conjunta da Câmara e do Senado,
o Congresso Nacional comemorou o Bicentenário da Independência do Brasil, nesta
quinta-feira (8). Em seu discurso, o presidente do Congresso,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou o caminho do Brasil até
a sua independência e ressaltou
o papel da Constituição Federal
de 1988, com a qual, observou,
o Brasil deu “uma guinada definitiva no sentido da liberdade
e da democracia".
“Seus fundamentos, fortalecidos por meio do reconhecimento legítimo dos brasileiros aos Poderes constituídos, serviram e servirão para
enfrentarmos alegóricos retrocessos antidemocráticos e
eventuais ataques ao Estado
de Direito e à democracia.
Isso é irrefutável, isso é irreversível”, declarou.
Também presente à sessão,
o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), lembrou que este
ano do Bicentenário da Independência brasileira coincide
com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distrital e estaduais. Nesse sentido falou do

Geraldo Magela/Agência Senado

sões difíceis, mas necessárias
e grandes conquistas a alcançar. O 7 de Setembro de 200
anos atrás continua ecoando
nas ações e nos compromissos
de todos! O Brasil independente é sempre o que olha
para frente”, afirmou.

Comemorações

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, estava entre as autoridades presentes na solenidade
fortalecimento da democracia
por meio do voto consciente.
“[É] a chance de os cidadãos
brasileiros, por meio do seu
voto consciente, fortalecerem
nossa democracia e este Parlamento de modo que ele continue a exercer a importante
tarefa de acolher diferentes
aspirações e transformá-las
em balizas coletivas”, disse.

Outras autoridades

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luiz
Fux, o presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Ale-

xandre de Moraes, o procurador-geral da República, Augusto Aras, além de parlamentares e representantes de delegações de vários países, entre as quais o presidente de
Portugal, Marcelo Rebelo também participaram da sessão.
O evento constava na agenda do presidente Jair Bolsonaro, mas ele não compareceu
nem informou o motivo da
ausência. Entre os ex-presidentes da República, José Sarney e Michel Temer compareceram. Já Fernando Collor
de Melo, Luiz Inácio Lula da

Silva e Dilma Rousseff justificaram suas ausências e enviaram mensagens pela data.
Na quarta-feira (7), em
meio às comemorações do Bicentenário, os presidentes da
Câmara e do Senado se manifestaram nas redes sociais
sobre o assunto. Ambos não
estiveram presentes no desfile
cívico realizado na Esplanada
dos Ministérios.
Pelo Twitter, Arthur Lira
destacou o histórico da data.
“Há 200 anos, começava a
nascer o Brasil de hoje, com
um futuro de desafios, deci-

Pacheco também ressaltou
as comemorações de 7 de Setembro. “As comemorações
deste 7 de setembro, que marcam os 200 anos da Independência do Brasil, precisam
ser pacíficas, respeitosas e
celebrar o amor à pátria, à
democracia e ao Estado de
Direito”, escreveu.
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes,
também deu declarações sobre o 7 de Setembro. “O Bicentenário de nossa independência merece ser comemorado com muito orgulho e
honra por todos os brasileiros
e brasileiras, pois há 200 anos
demos início à construção de
um Brasil livre e à histórica
marcha pela concretização
de nosso Estado Democrático
de Direito”, declarou. (ABr)
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Reprodução

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

Brasil ofuscado

Os 200 anos da Independência passaram na agenda do Governo sem o brilho
que deveria ter, sem a presença de dezenas de presidentes de países com os quais
o Brasil mantém laços históricos, e bons
negócios. A festa na Esplanada foi uma
demonstração de força eleitoral, do bolsonarismo, do candidato à reeleição. Não
com foco na importância do Brasil. Resultado é que nenhum dos presidentes
vizinhos apareceu para o 7 de Setembro.

O pedido de liminar foi feito à Justiça Eleitoral pelo PDT

TSE nega pedido
para investigar
caravanas
pró-Bolsonaro
O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), rejeitou liminar (decisão urgente e provisória)
pedida pelo PDT para que a Justiça Eleitoral abrisse investigação sobre suposto financiamento irregular de
caravanas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro,
candidato à reeleição, para as comemorações do 7 de
Setembro em Brasília.
O partido do presidenciável Ciro Gomes alegou haver
indícios do uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para levar apoiadores
de Bolsonaro a Brasília ,com o objetivo de usar os festejos
do Dia da Independência para fazer ato de campanha.
Entre outros pedidos, a legenda requereu que o TSE
determinasse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) fornecer
“a lista completa dos ônibus e caravanas que chegaram
ao DF para participar do ato de 7 de Setembro, com
todas as documentações de identificação correspondentes a cada veículo, especificamente sobre a pessoa
física ou jurídica que custeou a viagem”.
Em sua decisão, Araújo afirmou que o PDT não apresentou “elementos informativos” para embasar o pedido,
de modo que a Justiça Eleitoral não poderia inverter o
ônus da prova, isto é, fazer com que a campanha de Bolsonaro tivesse que provar a regularidade das caravanas.
O ministro lembrou que ainda está aberto o prazo,
até 13 de setembro, para que todos os candidatos apresentem o relatório financeiro parcial sobre receitas e
gastos de campanha. Somente após isso o PDT poderá
apontar indícios de irregularidades na campanha do
adversário. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Brasil & Portugal
Em plena comemoração dos 200 anos
da Independência do Brasil, foi tão fria a
relação do presidente Jair Bolsonaro com
o convidado Marcelo Rebelo, presidente
de Portugal, a ponto de lembrar a tensa
relação da Coroa com o Brasil imperial. O
cerimonial de Bolsonaro cometeu a gafe
de deixar o empresário Luciano Hang, da
Havan, ao lado do presidente – ofuscando
assim a presença do convidado ilustre. O
‘véio da Havan’ teve mais atenção que o
convidado ilustre. Bolsonaro e Rebelo mal
se falaram. Ao fim do dia, a Embaixada
de Portugal promoveu uma recepção comemorativa para cidadãos portugueses e
brasileiros com cidadania, com a presença
do chefe de Estado europeu. Nenhuma
autoridade do Palácio do Planalto apareceu.
O clima já não estava bom entre os dois
presidentes desde que, há dois meses, Bolsonaro desmarcou uma reunião entre eles,
a convite do brasileiro, porque Rebelo se
reuniu com Lula da Silva.

Cenário latino

O staff de Bolsonaro acompanha com
atenção o cenário de Poder na América Latina, sem envolver diretamente o Itamaraty
– o órgão mais preparado para isso. Por
ora o presidente vai manter apenas no discurso (irônico, vale citar) o ataque a governos
de esquerda que ascenderam nos países
vizinhos, como Argentina, Chile, Bolívia,
Venezuela e Colômbia. E lembrar que o adversário Lula é amigo destes Governos.

Guinada na TV

Lula e Bolsonaro deram uma guinada
nos programas de TV na última quintafeira, do jeito que a militância gosta. A
campanha do presidente exibiu o vídeo
em que Lula defende ladrão de celular,
para comover o eleitor, e aparecem populares falando que “não votam em ladrão”. Já o staff de Lula apostou no
mote de que a inflação voltou forte e o
povo passa fome, com perda de poder
aquisitivo.

Limpa Nome

Na busca pelo ‘nome limpo’, mais de
1,8 milhão de pessoas renegociaram em
agosto suas dívidas na plataforma Limpa
Nome da Serasa. No total foram realizados
mais de 2,8 milhões de acordos, com descontos que somaram R$ 4,8 bilhões. Com
isso, houve um aumento de 22% nas renegociações em relação ao mês anterior.
As telecomunicações (41%), securitizadoras (24%) e bancos (15%) foram os setores com maior número de acordos.

Franquias respiram

Mesmo com a inflação alta e um cenário econômico de incertezas, o setor
de franquias fechou o 1º semestre do
ano com crescimento de 16,8% em comparação ao mesmo período de 2021, de
acordo com levantamento da Associação
Brasileira de Franchising. A receita passou de R$ 41,140 bilhões para R$ 48,052
bilhões. (Especial para O Hoje)

Em Brasília, bicentenário foi
marcado pela força do agro
TV Brasil

Durante desfile
cívico-militar,
aproximadamente
28 tratores
passaram diante
dos apoiadores de
Bolsonaro, na
Esplanada dos
Ministérios
Izadora Resende
O bicentenário da Independência do Brasil foi marcado
por atos em todo o País. Assim
como em 2019, o presidente
Jair Bolsonaro (PL) conclamou
o povo para participar da comemoração dos 200 anos, em
Brasília, na Esplanada dos Ministérios. O desfile de quartafeira (7) contou, segundo informações da imprensa nacional, com mais de 100 mil
pessoas. Já a Presidência da
República projetou em mais
de 1 milhão de pessoas o público que esteve na Esplanada
dos Ministérios. O Ministério
da Defesa informou que cerca
de 3,1 mil militares participaram do evento, sendo eles da
Marinha do Brasil (MB), do
Exército Brasileiro (EB) e da
Força Aérea Brasileira (FAB).
Durante o desfile oficial
das Forças Armadas, foram
exibidos tratores do agrone-

gócio junto aos militares, com
representação dos estados, do
Distrito Federal e de organizações do setor. Ao passarem
pelo público, foram festejados
pelos presentes, que entoaram
gritos de “o Brasil é agro”.
Este é um dos setores de principal apoio à Bolsonaro.
Para a cientista política Graziella Testa, o fato do agronegócio estar a favor de Bolsonaro é algo relevante e importante. “O agro está ligado a
um eleitorado de cidades menores e médias que vivem dessa economia, que é movimentada sobretudo por esse setor.
Esse já um eleitorado que estava com Bolsonaro”, explicou.
Segundo ela, embora acredite
ser “improvável”, a quantidade

O desﬁle de quartafeira (7) contou com
mais de 100 mil
pessoas nas ruas
em Brasília

de exposição midiática que foi
dada à figura do presidente
no 7 de setembro, pode surtir
algum efeito eleitoral.

Discurso

O presidente, que é candi-

dato à reeleição, assistiu ao
desfile militar na Esplanada
dos Ministérios, e quando encerrou, ele discursou em um
trio elétrico em uma manifestação organizada por seus
apoiadores, do outro lado da
Esplanada. Bolsonaro aproveitou o momento para defender
os ideais conservadores, a liberdade e a família. Ele aproveitou ainda para dizer que
“é obrigação de todos jogarem
dentro das quatro linhas da
constituição”, alfinentando os
ministros do Supremo.
“O discurso teve claros elementos de campanha eleitoral, mas nosso sistema político
permite que o presidente da
República seja candidato à
reeleição ao mesmo tempo

que candidato, criando uma
desconfortável zona cinzenta
entre atos de Estado, de governo e de candidato”, avaliou Graziella.
Várias faixas levadas por
apoiadores do presidente continham os dizeres pedindo
“demissão” dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF), especialmente a de Alexandre de Moraes. Contudo,
constitucionalmente falando,
isso não é possível. De acordo
com o artigo 52 da Constituição, apenas o senado pode
julgar os magistrados.
Nas redes sociais parlamentares se manifestaram
sobre o evento em comemoração à independência do
Brasil. Glaustin da Fokus (PSC)
publicou um vídeo do ato e
escreveu “pelo bem do Brasil,
estamos com o nosso capitão”,
se referindo a Bolsonaro.
A deputada federal Bia Kicis (PL/DF) que também esteve presente na Esplanada,
destacou a participação, pela
primeira vez, do agronegócio
no desfile da independência.
“Dia histórico”, escreveu ela.
Esta reportagem tentou contato com o deputado federal
José Mário, também presidente
da Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás (FAEG), afim
de saber como este avaliou a
forte presença do agro no desfile cívico, mas a assessoria informou que no momento não
comentariam a respeito. (Especial para O Hoje)
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Nos pênaltis,
Atlético Goianiense
é eliminado
da Copa
Sul-Americana
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Sonho adiado

Conmebol

Breno Modesto
Chegou ao fim a campanha do Atlético Goianiense
na Copa Sul-Americana. Jogando no Estádio do Morumbi, o time comandado pelo
técnico Eduardo Baptista não
conseguiu segurar a vantagem construída no jogo de
ida e acabou sendo eliminada
da competição internacional.
A eliminação veio com a
derrota de 2 a 0 no tempo
normal, com dois gols de Patrick, e de 4 a 2 na disputa
por pênaltis, com o volante
Gabriel Baralhas e o atacante Léo Pereira perdendo suas
cobranças.

O jogo

A partida que decidiu o segundo finalista da edição de
2022 da Copa Sul-Americana
começou da pior maneira possível para o Atlético Goianiense.
Em desvantagem no placar
agregado, o São Paulo pressionou desde os primeiros instantes. E, antes mesmo que o relógio chegasse a cinco minutos
de bola rolando, tinha aberto o
marcador no Morumbi.
Na marca de quatro minutos, Alisson cruzou pela direita
e viu a zaga do Rubro-Negro
cortar o perigo. No entanto,
Luciano acabou ficando com
sobra. O atacante dominou e
chutou de esquerda. Renan
não conseguiu ficar com a bola
e deu rebote, que Patrick, de
frente para o gol, não desper-

Depois de perder por 2 a 0 no tempo normal, o Dragão foi derrotado nos pênaltis por 4 a 2 pelo São Paulo no Morumbi
diçou e mandou para o fundo
das redes goianas.
Dali em diante, o Tricolor
Paulista passou a fazer uma
blitz, “sufocando” o Dragão. O
domínio dos mandantes era tão
grande que a equipe comandada por Rogério Ceni chegou
a marcar o segundo, aos 14 minutos. Depois de um cruzamento de Patrick, a defesa atleticana
cortou mal e a bola sobrou para
Calleri, que empurrou para o
gol. Porém, o tento acabou sendo anulado pelo VAR, que marcou falta do atacante argentino
no zagueiro Klaus.
O Atlético Goianiense se defendia de todos os jeitos possíveis e só conseguiu levar perigo
à meta defendida por Felipe
Alves nos minutos finais do
primeiro tempo. Na marca de
40 minutos, Wellington Rato

SABOR ESPECIAL

cruzou na área, onde estava o
volante Gabriel Baralhas, que
desviou e viu sua finalização
se perder pela linha de fundo.
Na segunda parte, o desenho inicial foi o mesmo da primeira. Pressão são-paulina. Em
menos de 10 minutos, foram
cinco finalizações do Tricolor
Paulista. O Rubro-Negro seguia
se defendendo, mas não conseguiria evitar o segundo tento
do São Paulo, que marcaria
outra vez com Patrick, aos 17
minutos. O placar perdurou
até o fim do jogo no tempo
normal, levando a decisão da
vaga para os pênaltis.

Pênaltis

O São Paulo abriu a disputa
por pênaltis com um gol de
Reinaldo. Na sequência, Wellington Rato deixou tudo igual.

Calleri voltou a colocar o Tricolor Paulista em vantagem.
Aí, veio o primeiro desperdício
do Atlético Goianiense, com
Gabriel Baralhas. Luciano também perderia sua cobrança e
veria Shaylon empatar nova-

FICHA TéCNiCA
São Paulo 2(4)x(2)0 Atlético-GO
Data: 8 de setembro de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio do
Morumbi, em São Paulo (SP). Gols: Patrick (4’/1T e 17’/2T) - SÃo.
Árbitro: Darío Herrera (ARG). Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e
Facundo Rodríguez (ARG). VAR: Leodan González (uRu)
São Paulo: Felipe Alves; igor
Vinícius, Diego Costa, Léo e
Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo
Maia), Rodrigo Nestor (Talles),
Alisson (Galoppo) e Patrick
(Juan); Luciano e Calleri.
Técnico: Rogério Ceni

DIVISÃO DE ACESSO

outro embate das quartas
de final, entre Polônia e
Estados Unidos.
Pelo segundo jogo consecutivo, o ponteiro Leal
foi o maior pontuador em
quadra, com 25 acertos (22
de ataque, um de bloqueio
e dois de saque). “O time
jogou muito bem, estamos
felizes por este resultado.
Pude colaborar e me saí
bem, consegui virar bolas
importantes. Agora já é hora
de pensar na semifinal”,
analisou Leal, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).
O Brasil foi finalista nas
últimas cinco edições: levantou a taça em 2002, 2006
e 2010, e foi vice-campeão
em 2014 e 2018, ao perder
para a Polônia, a outra sede
do Mundial este ano. (ABr)

Divulgação/FIVB

O técnico Ariel Mamede assumirá o comando da equipe do Jaraguá após a demissão de Lucas Oliveira

Jaraguá muda treinador e
Anapolina contrata mais dois
Às vésperas da sexta e última rodada do primeiro turno
da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, as equipes
envolvidas na disputa da competição seguem se reforçando.
Cinco equipes se movimentaram nesta quinta-feira (8). O
destaque fica por conta da
Anapolina, que anunciou mais
dois jogadores, e do Jaraguá,
que trocou seu treinador.

Anapolina

Brasileiros superaram os argentinos por 3 sets a 1 no Mundial

Atlético-GO: Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Klaus e Jefferson; Gabriel baralhas, edson Fernando (Shaylon), Marlon Freitas
e Jorginho (Léo Pereira); Churín
(Ricardinho) e Wellington Rato.
Técnico: eduardo baptista

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Brasil vence Argentina
e vai à semiﬁnal do
Mundial de Vôlei
A classificação do Brasil
às semifinais do Mundial
de Vôlei nesta quinta-feira
teve um sabor especial. Em
clima de revanche no clássico sul-americano, os brasileiros superaram os argentinos por 3 sets a 1
(25/16, 23/25, 25/22 e 25/21),
na cidade de Gliwice (Polônia). No ano passado, a seleção comandada por Renan Dal Zotto sofreu revés
para os hermanos na disputa do bronze olímpico
nos Jogos de Tóquio.
A seleção segue mais
firme do que nunca em
busca do tetracampeonato. A semifinal - a sétima
seguida na história do
país - ocorrerá sábado
(10), em horário ainda a
ser definido. O adversário será o vencedor do

mente. Igor Vinícius marcou
o terceiro. Mas Léo Pereira
também mandou para fora.
Por fim, Galoppo mandou para
o fundo do gol e classificou o
clube paulista para a decisão.
(Especial para O Hoje)

Quarta colocada, com nove
pontos conquistados, a Anapolina, que derrotou o Cerrado
por 2 a 1, na última rodada,
que tenta retornar à elite do
futebol goiano, anunciou a contratação de dois velhos conhecidos da torcida colorada. O lateral-direito Marcelo, que vestiu
a camisa da Xata nas temporadas de 2013 e 2015, e o atacante
Lucas Silva, que atuou pela Rubra no ano de 2019, são as duas

novas opções que o técnico Wladimir Araújo ganha para o restante da competição.

Jaraguá

As principais movimentações da quinta-feira (8) aconteceram no Vale do São Patrício. Isso porque o treinador
Lucas Oliveira não resistiu à
derrota para o Aparecida, que,
até então, era o lanterna do
torneio, e, logo no início da
manhã, foi desligado do comando técnico do Jaraguá. O
comandante deixa a equipe
na quinta colocação, com oito
pontos ganhos até aqui.
Poucas horas depois, a diretoria alvinegra anunciou o
nome do substituto de Lucas
Oliveira. No início da noite, o
Gavião da Serra confirmou,
através de sua conta oficial, no
Instagram, a contratação de
Ariel Mamede, que já passou
pelo clube em outras duas opor-

tunidades, incluindo o inédito
acesso à primeira divisão, em
2019, e que estava trabalhando
como auxiliar da comissão técnica permanente do Vila Nova,
ao lado do técnico Allan Aal.

Outras movimentações

Mais três clubes registraram
novos jogadores nesta quinta
(8). Na lanterna, o Cerrado
acertou a chegada do atacante
Jair, de 25 anos, que estava no
Rio Claro. Duas posições acima,
o Aparecida, que deixou a zona
de rebaixamento na última rodada, confirmou o retorno do
meia Fernando Paz, que estava
no Anápolis e que, na temporada passada, atuou pelo próprio Leão. Por último, o Goiânia, que saiu do G2 com o revés
diante do Inhumas, contratou
o meia Emerson Silva, que estava no Inter de Lages, de Santa
Catarina. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

8

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2022

ESPORTES

Técnico Raphael Miranda vê adversário forte, mas destaca que histórico do Tigre na competição motiva o elenco

Fernando Brito/Vila Nova FC

Vila noVa recebe bragantino
pela semifinal do Aspirantes
Maiara Dal Bosco
Nesta sexta-feira (9), pela
partida de ida da semifinal do
Brasileiro de Aspirantes, o Vila
Nova enfrenta o Red Bull Bragantino (SP). Marcado para às
15h, o jogo será realizado no
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Tigre tenta,
a exemplo de 2020, chegar à
final da competição e, para o
técnico do Tigre, Raphael Miranda, o fato de a equipe já ter
chegado à uma final antes, a
permite sonhar com o título.
“O fato de já termos chegado em uma final de campeonato nos permite sonhar e,
com certeza, esse histórico motiva cada vez mais os atletas a
superar essa campanha. Sabemos que é difícil, mas estamos
bem próximos, apenas a três
partidas de alcançar esse objetivo”, afirmou.

Partida de ida ocorre nesta sexta (9), às 15h,
no OBA; confronto de volta está marcado para a
próxima quinta-feira (15), em Bragança Paulista
Pontos fortes

O técnico destacou que o
ponto forte da equipe hoje é o
coletivo, mas, também, seu setor
defensivo. “A gente destaca a
nossa defesa. Fizemos oito jogos
na competição até agora, e em
cinco deles a nossa defesa não
foi vazada. A gente foi vazado
em apenas três jogos. Também
destaco o número de vitórias:
vencemos cinco jogos, dois empates e apenas uma derrota,
que foi o jogo em que a nossa
equipe foi mais desfalcada. Então o forte da equipe é sim o
coletivo, o comprometimento
de todos os atletas, comissão e
diretoria também”, pontuou.

Adversário difícil

Raphael Miranda definiu
o adversário da partida de
logo mais como uma equipe
extremamente forte. Ele espera fazer um grande resultado jogando no OBA, para
que seja possível levar a vantagem para o jogo de volta,
na próxima quinta-feira (15),
em São Paulo.
“Vamos enfrentar uma
equipe extremamente forte,
com um projeto sólido. Além
de forte, é uma equipe muito
bem treinada, mas temos
convicção do trabalho nosso,
a gente acredita muito no
nosso mando de campo, a

força de jogar no OBA, a força do nosso clima hoje está
muito quente e seco, vamos
tirar proveito disso também
no plano de jogo, e a nossa
força coletiva, atletas muito
comprometidos e focados.
Treinamos e trabalhamos
bastante para esse jogo da
semifinal”, frisou.

Defesa

Para o zagueiro Eduardo
Doma, a competição tem
agregado individualmente
para ele em dois fatores.
“Em ritmo de jogo, já que
não estou tendo tanto espaço no (time) profissional,

então essa competição está
sendo importante pra mim
pra isso, e também pela
oportunidade de passar experiência e ajudar os meninos que estão em transição
do Sub-20 para o profissional, auxiliando no desenvolvimento deles”, destacou.
O jogador ressaltou ainda
que o setor defensivo tem
funcionado bem graças ao
esquema tático montado por
Raphael Miranda. “Nossa defesa está funcionando hoje
porque a gente começa marcando lá no ataque já, muito
forte. O esquema que o Raphinha montou privilegia a
gente ali de trás. Nessa partida também creio que a
gente vai tomar poucos gols
por conta dessa marcação
muito forte do time inteiro”,
afirmou Doma. (Especial
para O Hoje)
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O ano de 2021 teve um total de 26.488 colisões, representando um aumento de 1.411 acidentes no período de 12 meses

Acidentes de moto custaram
R$ 75 mi à saúde em 15 anos
Entre 2018 e 2022 foram registradas 7.159 mortes no trânsito em todo o Estado
Foto: Arquivo pessoal

Alexandre Paes
Desde 2008, o sistema público de saúde de Goiás gastou
mais de R$ 75 milhões apenas
com procedimentos médicos
envolvendo acidentes com motociclistas. Os dados obtidos
através da Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram ainda
que, ao todo, 44.453 pessoas
foram internadas nas 53 unidades estaduais - entre conveniadas, próprias e organizações
sociais em saúde (OS). Em 15
anos, foram registradas 1.131
mortes dentro das unidades.
Segundo dados da Secretaria
de Segurança Pública de Goiás
(SSP-GO) coletados pelo O Hoje,
entre 2018 e 2022 foram registrados 7.159 mortes no trânsito em todo o território.
O desrespeito à legislação
de trânsito, a falta de campanhas educativas e cuidados básicos com os veículos são os
principais fatores que explicam
o aumento de vítimas fatais
no trânsito. De 2020 para 2021,
os acidentes envolvendo motocicletas cresceram 5.6%. Foram 25.077 acidentes no 1º ano
e 26.488 no segundo. Este ano,
a SSP já registrou 13.293 acidentes com esse público.
Atores mais frágeis na disputa por espaço no trânsito,
os motociclistas que se acidentam costumam carregar
as sequelas no corpo para o
resto da vida. A entregadora
de comida por delivery, Rosana Ferreira, 42, vive, ainda
hoje, as consequência de um
acidente em abril de 2021.

Memória

Parada no sinaleiro da rua
Cora Coralina, esquina com
a rua 105, no setor Sul, Ferreira sentiu o impacto de uma
batida. “De repente eu tive
uma sensação de que eu estava no ar rodando, e quando
eu me deparei eu tinha batido
em um muro de uma esquina
e só me lembro dos flashs de
memória de quando eu vi minha mão toda torta e sem
conseguir levantar e mexer
as pernas”, relembra.

{{

Após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ela foi encaminhada para o Hospital de
Urgências de Goiás (Hugo),
onde passou por duas cirurgias
ainda no mesmo dia do acidente devido à gravidade dos
traumas. Havia ainda a possibilidade de amputação da perna por causa dos machucados.
“Como os médicos observaram que havia retorno venoso na minha perna, eles fizeram uma reconstrução de
uma parte da minha perna.
Eu continuei internada e 12
dias depois passei por outra
cirurgia para colocar uma
gaiola na perna e alguns pinos
na minha mão”, conta.

Falta de fiscalização
e campanhas

O professor e especialista
em Mobilidade Urbana, Marcos Rothen, avalia que a fiscalização de trânsito é deficiente e que as sinalizações
são insuficientes. Em muitas
cidades brasileiras vemos
uma sinalização mais cuidada.
Aqui, as faixas apagam com
pouco tempo de uso e os semáforos também não são bem
cuidados e os tempos de verde
e vermelho são muitas vezes
mal distribuídos”, reporta.
Para ele, uma das medidas
que podem contribuir para
reduzir o desrespeito às nor-

mas é uma fiscalização rígida
e punições constantes. “A
grande maioria das pessoas
acreditam que vão cometer
uma infração e não terão consequências. As pessoas gostam de uma aventura, e se
não houver uma pressão da
fiscalização essas estatísticas
sobre acidentes continuarão
crescendo. O trânsito mata e
a única vacina é a mudança
de comportamento dos condutores”, aposta.
O professor e especialista
em Mobilidade Urbana, Marcos Rothen acredita que esse
aumento substancial no número de acidentes é devido
ao desrespeito às regras de
trânsito das ruas brasileiras.
“Para dirigir um veículo é necessário um treinamento, e
muitas pessoas compram um
veículo sem ter uma habilitação. Outro fator é que alguns
motociclistas acham que são
donos das ruas e realizam ultrapassagens proibidas, arriscando a própria vida e a vida
de quem está trafegando próximo a ele”, explicou Rothen.

Indenizações

Vítimas de acidentes de
trânsito têm direito à indenização para cobrir gastos e
despesas médicas. Rosana,
por exemplo, está há um ano
sem poder trabalhar e depen-

de de vários medicamentos
e custos para fazer consultas
e se recuperar.
No Brasil, a quantidade de
indenização por morte pagas
pelo Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias
Terrestres (seguro DPVAT), era
de 48% em vítimas por acidentes em automóveis e 38%
em motocicletas, em 2011. Já
em 2020, 51,9% das indenizações foram destinadas à familiares de motociclistas que
se envolveram em acidentes
fatais e 33,52% para famílias
de condutores de automóveis
“Em alguns estados a pessoa que é responsável pelo
acidente deve indenizar a vítima, mas isso dificilmente
acontece. E com certeza um
prejuízo enorme a essas famílias”, comentou Marcos.
Desde que se acidentou
Rosana e seus familiares
buscaram apoio financeiro
pelo INSS, e ela está sendo
beneficiada desde então.
“Depois desse acidente não
tem como eu contar que
amanhã eu vou andar normalmente. Eu vivo um processo diário, e só penso que
hoje eu vou estar melhor
que amanhã e assim sucessivamente”, completou ela,
que já está há 1 anos e 5
meses afastada do trabalho.

Como os
médicos
observaram que
havia retorno
venoso na minha perna,
eles fizeram uma
reconstrução de uma
parte da minha perna.
Eu continuei internada
e 12 dias depois passei
por outra cirurgia para
colocar uma gaiola na
perna e alguns pinos na
minha mão”, lembra
Rosana

Entre 2018 e
2022 foram
registradas mais de 7
mil mortes no
trânsito goiano

l

Transitar em
velocidade
superior à máxima
permitida é a infração
mais comum na Capital

l

Número de infrações de trânsito dispara em Goiânia
No trânsito todo cuidado é
pouco, mas tem muita gente
que ignora essa máxima e desrespeita a lei. O resultado é
uma chuva de multas, registradas todos os dias nas ruas e
avenidas de Goiânia. As 10 in-

frações mais cometidas em
Goiânia resultaram em quase
meio milhão de multas.
Transitar em velocidade
superior à máxima permitida
é a infração mais comum na
Capital, com 65,3% das ocor-

rências deste montante. Foram
aplicadas 292.584 penalidades
até agosto de 2022.
Na segunda posição aparecem as infrações de conversões
em locais proibidos. Na terceira
posição das infrações mais re-

correntes está o avanço no sinal vermelho. Um fator que
não muda são os 60% das infrações de motoristas que dirigem acima da velocidade permitida. A Secretaria de Municipal de Mobilidade (SMM)

pontua ainda que os veículos
que
estacionam
na
calçada/canteiro central, ou
que mexem no celular enquanto dirigem são irregularidades
multadas diariamente. (Especial para O Hoje)
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Campanha de vacinação foi prorrogada até 30 de setembro

Goiás ﬁca acima
de outros Estados
na campanha de
multivacinação
infantil
O Ministério da Saúde prorrogou, até o dia 30
deste mês, a Campanha Nacional de Vacinação com
foco na imunização contra a poliomielite. Com a prorrogação, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria
de Estado de Saúde (SES), continua o trabalho para
aumentar a cobertura vacinal nos municípios e os resultados já são percebidos. Numa parceria com os
gestores municipais, parceiros e apoio da imprensa,
os números melhoraram.
Conforme mostrado pelo O Hoje, 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. 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.

10º lugar

Considerando a Campanha de multivacinação, o Estado
ocupa o 10º lugar entre as unidades da federação – e o 1º
na região Centro-Oeste - com relação ao número de doses
aplicadas. No entanto, permanecem os esforços do Estado
junto aos municípios goianos para alcançar as metas
preconizadas pelo Ministério da Saúde.
Até o momento, Goiás alcançou 27,86% da população
de crianças na faixa etária de 1 a 4 anos protegida contra
a poliomielite. A estimativa populacional dessa faixa etária
é de 405.617 mil e foram aplicadas 112.998 mil doses. O
salto foi grande levando em consideração o período antes
do Dia D, em 20 de agosto, quando a cobertura estava em
19,73%. A campanha de multivacinação ainda busca atualizar as cadernetas de menores de 15 anos.
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
- 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.
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 Brasil, 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).

Vacinas são seguras

Os imunizantes para crianças e adolescente menores
de 15 anos são: BCG, Hepatite A e B; Pentavalente
(DTP/Hib/Hep B); Pneumocócica 10 valente; VRH (vacina
rotavírus humano); Meningocócica C (conjugada);VIP (
vacina inativada contra poliomielite); VOP (vacina oral
poliomielite); Febre amarela; Tríplice viral (sarampo,
rubéola, caxumba); Varicela; Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela); DTP (tríplice bacteriana);
HPV quadrivalente (papilomavírus humano); dT (dupla
adulto); dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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STJ concede HC a réu que foi reconhecido
pela vítima em maca de hospital
A Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus
para absolver um réu que foi reconhecido
pela vítima três meses após o crime de
roubo, quando o suspeito se encontrava
em uma maca de hospital. Para o colegiado,
o reconhecimento pessoal não observou
os requisitos do artigo 226 do Código de
Processo Penal (CPP). Na decisão, o colegiado aplicou jurisprudência recente da
corte (HC 712.781, HC 681.704 e HC 682.108),
segundo a qual os procedimentos descritos
pelo CPP para o reconhecimento de pessoas
não são simples recomendações do legislador, devendo necessariamente ser cumpridos, pois configuram a garantia do direito de defesa para quem é suspeito da
prática de um crime. De acordo com o relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro,
o reconhecimento fotográfico deve ser

acompanhado por outros indícios, a serem
confrontados na fase judicial. Ele explicou
que o objetivo é mitigar "erros judiciários
gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas
em acervo probatório frágil, como o mero
reconhecimento fotográfico de pessoas em
procedimentos crivados de vícios legais e
até psicológicos". O relator destacou que a
vítima, inicialmente, havia afirmado de
modo categórico não ser capaz de descrever
os assaltantes, citando que eles pareciam
ser menores de idade, mas acabou por
identificar como autor do crime uma pessoa
de 27 anos. "Todos esses elementos, considerados em conjunto e somados ao fato
de nenhuma outra prova independente e
idônea – que não o depoimento da vítima
– ter sido apresentada, configuram a nulidade do reconhecimento.

Demandas da OAB
O corregedor nacional
de Justiça, ministro Luis
Felipe Salomão, recebeu
demandas de melhorias
para a Justiça elaboradas
pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em
contribuição às atividades do órgão nos próximos dois anos. Entre elas,
está o atendimento desses profissionais por juí-

zes e juízas em suas comarcas e o impacto da
virtualização dos processos judiciais sobre as atividades da advocacia. Salomão afirmou que o encontro foi realizado para
aprofundar o conhecimento da Corregedoria
sobre a realidade das
questões que impactam
o trabalho da advocacia.

Sem má-fé
A Segunda Turma do
Tribunal Superior do
Trabalho afastou a penhora de um imóvel residencial decretada em
ação trabalhista. A penhora havia sido decretada para o pagamento
de dívida trabalhista de
uma microempresa. A
decisão considerou que
não houve comprovação de fraude à execução nem de má-fé dos

adquirentes. O relator
do recurso de revista,
ministro Sergio Martins,
destacou que o TST adotou o entendimento da
Súmula 375 do STJ de
que somente se reconhece a fraude à execução quando há registro da penhora na oportunidade da alienação
do bem ou quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente.

TRF1 substitui
prisão preventiva
por outras
medidas
cautelares
A Segunda Turma do TRF1 decidiu que a prisão preventiva de
uma investigada por utilizar passaporte supostamente falso seja
substituída por medida cautelar
suficiente e adequada ao prosseguimento da investigação criminal. A relatora, juíza federal
convocada Olívia Mérlin, verificou
que a liminar foi concedida em
parte na primeira instância e substituiu a prisão preventiva por medida cautelar, proibindo da ré de
se ausentar do Brasil.

PL prevê aumento de pena para
comunicação falsa de crime sexual
O Projeto de Lei 1837/22 agrava a pena
do crime de comunicação falsa de crime ou
contravenção quando se tratarem de crimes
contra a dignidade sexual. Em análise na
Câmara dos Deputados, o texto altera o Código Penal, que hoje prevê pena de detenção
de um a seis meses ou multa para a comunicação de crime ou contravenção falso à
autoridade. Pela proposta, se o crime comunicado falsamente for contra a dignidade

sexual, a pena será de reclusão de um a três
anos e multa. A pena será aumentada em
2/3 se do crime comunicado falsamente resultar na prática do aborto. O Código Penal
considera como estupro de vulnerável a
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com pena de
reclusão de 8 a 15 anos. Além disso, prevê
que não será punido o aborto se a gravidez
for resultante de estupro.

RÁPIDAS

t

Apesar de escandalosa inconstitucionalidade... - Foi sancionada a Lei Estadual nº
21.465 que incorpora a religiosidade como política pública na abordagem, recepção, recolhimento, encaminhamento, tratamento, recuperação e ressocialização de dependentes
químicos. (Especial para O Hoje)
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Paciente aguarda cirurgia na
rede pública há mais de um ano
Dores no corpo, escápula,
ombro, braço, formigamento
e fraqueza nos braços e nas
mãos. Esses são alguns sintomas de pessoas que possuem
hérnia de disco cervical, como
é o caso da técnica de enfermagem e pedagoga Lúcia Helena dos Santos, 54. A paciente
aguarda por cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
desde agosto de 2021. Mas, até
o momento, a família não obteve nenhum posicionamento.
Segundo a filha dela, Fernanda Santos, 38, Lúcia possui
problemas de saúde que pioram a qualidade de vida dela.

Ela denuncia que a Santa Casa
de Misericórdia perdeu a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e devido a isso
perderam-se os exames realizados em 2021. Agora a família
está tentando a todo custo refazer os exames.
“Os meus amigos fizeram
uma vaquinha para pagar alguns exames. E se for para fazer a cirurgia pelo particular
não fica menos que R$100 mil”,
conta Fernanda. Ela afirma que
procura na regulação do estado
e não acha nada relacionado a
cirurgia nem na prefeitura de
Goiânia. Ainda segundo a filha

de Lúcia, a cirurgia já foi aprovada, mas não teve nenhum
retorno ainda.

Laudo

Um laudo da Perícia na Justiça Federal realizado em 25
de maio de 2022 aponta que a
paciente precisaria de uma cirurgia urgente. De acordo com
o laudo realizado pelo médico
perito, Dr. Eduardo Alves Teixeira, a paciente relatou que
aguarda fila de espera por uma
vaga para realizar a cirurgia
de ‘artrodese cervical anterior
três níveis’. (Sabrina Vilela,
especial para O Hoje)
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Consumo dos lares brasileiros
aumenta 7,75% em julho
Valter Campanato/ABr

Se comparado
ao mesmo mês de
2021, a alta
chegou a 8,02%
Maria Paula Borges
A Associação Brasileira de
Supermercados (Abras) mediu
o consumo dos lares brasileiros definindo que o mês de
julho foi encerrado com alta
de 7,75% em relação a junho.
No acumulado de 2022, o consumo gerou alta de 2,57%. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é medido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado contempla os
formatos atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, minimercado e e-commerce, e,
se comparado ao mês de julho
de 2021, apresentou alta de
8,02%. Segundo o vice-presidente da Abras, Marcio Milan,
em julho houve a desaceleração nos preços dos alimentos
e cinco finais de semana, fatores que contribuíram para
o maior número de idas ao
ponto de venda.
“Monitoramos desde julho
os primeiros sinais de retração
nos preços de alguns itens que
tiveram altas expressivas decorrentes de fatores climáticos,
sazonais e das commodities,
que vêm pressionando a cesta
de alimentos desde o início do
ano. Se mantida essa menor
pressão inflacionária, o consumo tende a ser crescente
neste segundo semestre diante
do crescimento do emprego e

Além da desaceleração nos preços dos alimentos, o mês teve cinco fins de semana, o que contribuiu para maior número de idas ao ponto de venda
dos recursos injetados na economia”, afirmou Milan.
Conforme dados disponibilizados pela Abras, o valor da
cesta de 35 produtos de largo
consumo atingiu o menor patamar de 2022, com alta de apenas 0,63%. Os produtos considerados de largo consumo são
alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e de beleza. Além disso,
houve queda de preços em produtos básicos – óleo de soja,
feijão, arroz, açúcar – e em
itens da cesta de hortifrutigranjeiros – tomate, batata, cebola.

Variações

Pelo segundo mês consecutivo, o óleo de soja apresentou
retração, com queda de 2,41%

se comparado a junho. Já o
preço do feijão ficou 1,69%
menor pela primeira vez após
seis meses e o preço do açúcar
sofreu a terceira queda, retraindo 0,60%, além do arroz,
que teve menor variação
(0,11%), acumulando queda de
5,77% em 12 meses.
Entretanto, as maiores
quedas nos preços vieram dos
hortifrutigranjeiros, impactando na cesta desde o início
do ano por problemas climáticos, menor oferta nas regiões
produtoras e altos custos dos
fretes. As quedas mais relevantes observadas foram o
tomate (-23,68%), a batata (16,62%) e cebola (-5,55%).
Os preços das proteínas
apresentaram variação inferior

a 1% em julho, como por exemplo a carne traseira (-0,83%),
ovo (-0,42%), pernil (-0,43%),
e frango congelado (0,69%).
Dos cortes bovinos analisados
pela Abras, a maior alta observada foi do dianteiro
(1,14%), após dois meses consecutivos de retração.

Cesta nacional tem
maioria das altas

A cesta nacional apresentou
quatro das cinco maiores altas,
causadas por leite e derivados,
uma vez que o leite longa vida
ficou 25,46% mais caro e os
derivados cerca de 5%. Entre
eles, estão o leite em pó (5,36%),
queijo mussarela (5,28%) e o
queijo prato (5,18%).
Outro item que apresentou

alta foi o sal, com 3,96%, em
que custos com frete e embalagens vem encarecendo o
produto, que acumula alta de
11,75% no ano.
Em relação a higiene e beleza, as maiores altas encontradas foram em sabonete
(1,97%), shampoo (1,10%), papel higiênico (1,01%), creme
dental (0,99%). Já na cesta de
limpeza, a maior alta é do sabão em pó (2,14%), detergente
líquido para louças (1,66%),
desinfetante (1,20%) e água
sanitária (0,22%).
Os preços das cestas nas
regiões Centro-Oeste e Sudeste
tiveram as maiores variações,
custando R$ 716,09 (1,85%) e
R$ 769,86 (1,86%), respectivamente. (Especial para O Hoje)

INSTABILIDADE

SÍNDROME RESPIRATÓRIA

recorde de R$ 22,02 bilhões

Casos de SRAG em
crianças apresentam
tendência de queda

A caderneta de poupança,
aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, continua a enfrentar a fuga de
recursos. Em agosto, os brasileiros sacaram R$ 22,02 bilhões a mais do que depositaram na poupança, aponta
o Banco Central (BC). É a
maior retirada líquida (saques
menos depósitos) registrada
em um mês desde o início da
série histórica, em 1995.
Com o desempenho de
agosto, a poupança acumula
retirada líquida de R$ 85,17
bilhões nos oito primeiros meses do ano. Esta é a maior retirada acumulada para o período desde o início da série
histórica, em 1995.
Em 2022, a caderneta registrou captação líquida (mais
depósitos que saques) apenas
em abril, quando o fluxo ficou
positivo em R$ 3,51 bilhões.
Nos demais meses, as retiradas superaram os depósitos,
em um cenário de inflação e
endividamento altos, combinado com rendimentos mais
baixos por causa dos aumentos da taxa Selic (juros básicos
da economia), que tornam outras aplicações de renda fixa
mais atraentes.
Em 2020, a poupança tinha
registrado captação líquida
(depósitos menos saques) re-

O Boletim InfoGripe,
da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), divulgado ontem (8), aponta
para a interrupção ou
a queda em diversos estados na tendência de
crescimento de casos de
Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) entre crianças e adolescentes. Nesse grupo, havia sinais de aumento
de ocorrências nas últimas semanas.
Segundo a Fiocruz,
os dados referentes aos
resultados laboratoriais por faixa etária
continuam indicando
para amplo predomínio do vírus Sars-CoV2, especialmente na população adulta.
O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, explicou que os dados laboratoriais não sugerem que o aumento de
incidência de SRAG na
população infantil tenha sido causado por
internações decorrentes da covid-19.
“Por se tratar de
crescimento restrito ao
público infantil, temporalmente associado ao

Poupança tem retirada líquida

Em 2022, os saques superam os depósitos em R$ 85,17 bilhões
corde de R$ 166,31 bilhões.
Contribuiu para o resultado a
instabilidade no mercado de
títulos públicos no início da
pandemia de covid-19 e o pagamento do auxílio emergencial, que foi depositado em
contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal.
No ano passado, a poupança tinha registrado retirada
líquida de R$ 35,5 bilhões. A
aplicação foi pressionada pelo
fim do auxílio emergencial,
pelos rendimentos baixos e
pelo endividamento maior
dos brasileiros. A retirada líquida – diferença entre saques
e depósitos – só não foi maior
que a registrada em 2015 (R$
53,57 bilhões) e em 2016 (R$
40,7 bilhões). Naqueles anos,

a forte crise econômica levou
os brasileiros a sacarem recursos da aplicação.

Rendimento

Até recentemente, a poupança rendia 70% da Taxa
Selic (juros básicos da economia). Desde dezembro do
ano passado, a aplicação passou a render o equivalente
à taxa referencial (TR) mais
6,17% ao ano, porque a Selic
voltou a ficar acima de 8,5%
ao ano. Atualmente, os juros
básicos estão em 13,75% ao
ano. O aumento dos juros,
no entanto, foi insuficiente
para fazer a poupança render mais que a inflação, provocando a fuga de alguns investidores. (ABr)

retorno escolar após o
período de férias, é possível que esse crescimento esteja ligado a
vírus respiratórios comuns ao ambiente escolar”, disse.
Nas últimas quatro
semanas epidemiológicas, a prevalência entre
os casos como resultado
positivo para vírus respiratórios foi de 3,4%
para influenza A; 0,2%
para influenza B; 6,5%
para vírus sincicial respiratório (VSR); e 68%
para Sars-CoV-2 (covid19). Entre os óbitos, a
presença desses mesmos
vírus entre os positivos
foi de 0,9% para influenza A; 0,0% para influenza B; 0,9% para VSR; e
93,4% para Sars-CoV-2.
“O estudo mostra sinal de queda nas tendências de longo (últimas sei semanas) e curto prazo (últimas três
semanas). A curva nacional vem apontando
para patamar inferior
ao observado no mês
de abril, até então o
mais baixo desde o início da epidemia de Covid-19 no Brasil”, diz a
Fiocruz. (ABr)

12

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2022

MUNDO

PREOCUPAÇÃO

Ucrânia
considera fechar
usina nuclear
de Zaporizhzhia

A rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira (8), aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia

Rainha Elizabeth II
morre aos 96
anos na Escócia
Monarca estava no Castelo de Balmoral, acompanhada
do filho mais velho e herdeiro, o príncipe Charles;
príncipes Andrew, Edward e William também estão no local
A Rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido, da GrãBretanha e Irlanda do Norte,
morreu na quinta-feira (8), aos
96 anos, no Castelo de Balmoral,
na Escócia. A informação foi divulgada pela assessoria da família real britânica em suas redes sociais e em seu site oficial.
A mensagem publicada
no Twitter diz que “a Rainha
morreu tranquilamente em
Balmoral nesta tarde. O Rei
e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral nesta
noite e retornarão a Londres
amanhã”.
A rainha nasceu em 21 de
abril de 1926 e tornou-se herdeira aos 10 anos de idade,
depois que seu tio Eduardo
VIII abdicou do trono, pas-

sando a coroa para o irmão,
Rei George VI, pai de Elizabeth. Aos 25 anos, com a morte de seu pai, em 6 de fevereiro de 1952, tornou-se regente. Em 2 de junho de 1953,
aos 26 anos, foi coroada rainha do Reino Unido.
Casou-se em 1947, com o
príncipe grego, o oficial da
Marinha Philip Mountbatten,
e tiveram quatro filhos: os
príncipes Charles, Anne, Andrew e Edward. Charles, o
mais velho, nascido em 1948,
será coroado como próximo
rei britânico.
Foi a rainha que serviu
mais tempo como monarca
em toda a história do Reino
Unido. Segundo informações
da família real, ela se envol-

veu, como patrona real ou
presidente, com mais de 600
obras de caridade, associações militares, corporações
profissionais e organizações
de serviço público.
Além de servir como rainha
do Reino Unido, foi chefe de
Estado de outras 14 nações independentes: Austrália, Nova
Zelândia, Canadá, Jamaica, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Granada, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, São Vicente
e Granadinas, São Cristóvão e
Névis, Santa Lúcia e Tuvalu.
Em seu reinado, trabalhou
com 15 primeiros-ministros,
sendo o primeiro deles Winston Churchill e a mais recente
Liz Truss, que assumiu o cargo
há poucos dias. (ABr)

A Ucrânia está considerando fechar a usina
nuclear de Zaporizhzhia
devido à deterioração da
situação de segurança,
disse Oleh Korikov, inspetor-chefe do estado
para segurança nuclear
e radiológica da Ucrânia.
“Se surgirem condições que exijam o desligamento da usina, a usina e a unidade de energia número 6 serão desligadas”, disse Korikov
na quarta-feira.
“A contínua deterioração da situação, a prolongada falta de fornecimento de energia de uma
fonte externa de eletricidade nos forçará a implantar geradores a diesel de reserva e é extremamente difícil reabastecer o suprimento de
diesel durante a guerra”,
acrescentou Korikov.
Korikov disse que
manter os geradores a
diesel funcionando não
seria sustentável.
Em uma entrevista no
mês passado, o CEO da
Energoatom, Petro Kotin,
explicou por que os geradores a diesel não são uma
alternativa sustentável.
Os geradores a diesel
são backups para resfriar
o combustível e manter
as coisas operacionais,
mas há ressalvas para
usá-los por tempo inde-

finido e é uma situação
“perigosa”, explicou ele.
“Questões de confiabilidade podem ser um
problema porque, neste
caso, eles podem ser obrigados a trabalhar por
tempo indefinido com capacidade limitada para
estar constantemente no
modo de trabalho”, acrescentou Kotin.
As preocupações de
Korikov seguem as mesmas linhas, pois as tensões
continuam na fábrica.
“São necessários quatro enormes tanques de
diesel por dia”, explicou
Korikov. “Potencialmente, podemos nos encontrar em uma situação
sem óleo diesel; pode
causar um acidente, danificando a zona ativa
dos reatores e liberando
produtos radioativos no
meio ambiente. Não afetará apenas o território
da Ucrânia, mas também
produzirá efeitos transfronteiriços”.
Atualmente, a usina
“gera eletricidade e a fornece para suas próprias
necessidades” por meio
de um processo excepcional chamado ilhamento,
onde a usina – embora
desconectada da rede elétrica – usa sua própria
energia para alimentar os
sistemas de refrigeração,
segundo Korikov. (ABr)

SASKATCHEWAN

ESTADOS UNIDOS

Tiroteio em Memphis deixou
4 pessoas mortas e 3 feridas
Quatro pessoas morreram
e outras três ficaram feridas
em um tiroteio em Memphis,
no Tennessee, nos Estados Unidos, na quarta-feira (7), segundo informações da polícia divulgadas nesta quinta-feira (8).
Os tiroteios aconteceram
em vários locais, comunicou
o chefe de polícia de Memphis, CJ Davis. O início foi às
12h56 e continuaram até tarde da noite.
O suspeito, Ezekiel Kelly,
de 19 anos, foi preso após uma
perseguição em alta velocidade e estava sendo levado para
a carceragem do condado de
Shelby, continuou Davis.
O homem de 19 anos está
sob custódia depois que o Departamento de Polícia de
Memphis emitiu alertas sobre
um suspeito “armado e perigoso” que se acredita ser responsável por vários tiroteios
na cidade do Tennessee, de
acordo com postagens da conta
do departamento no Twitter.
Os oficiais escreveram ainda que os moradores deve-

Polícia de Memphis, no Tennesse, faz perseguição ao suspeito
riam estar atentos ao suspeito.
“Se você não precisa sair, fique em casa até que isso seja
resolvido”, alertaram.
Por volta das 21h30, a polícia informou que um abrigo
na área onde o suspeito estava
detido havia sido levantado.
Inicialmente, a polícia recebeu relatos de que o suspeito
estava “gravando suas ações

no Facebook”.
A Meta, empresa controladora do Facebook, disse
que está trabalhando em colaboração no caso. A companhia entrou em contato com
o departamento logo após os
alertas iniciais e, desde então, remover o conteúdo de
vídeo que pode estar relacionado ao incidente.

Blackmore diz que província dá suspiro de alívio

Segundo suspeito de
massacre no Canadá
morre após ser detido
No quarto dia de buscas, a polícia do Canadá
prendeu nesta quarta-feira (7) o segundo suspeito
dos ataques a faca que
deixaram dez mortos e ao
menos 18 feridos na província de Saskatchewan,
e ele morreu pouco depois
de ser capturado.
A Policia Montada
Real do Canadá disse que
Myles Sanderson, de 32
anos, estava na cidade de
Rosthern, na mesma província onde ocorreram os
crimes. Imprensa canadense sugere que ele teria
colidido um automóvel
com uma viatura policial
e acabou se rendendo.
A prisão ocorreu logo
após a polícia emitir um
alerta de emergência sobre uma pessoa possivelmente armada de uma
faca que dirigia uma pi-

cape roubada na cidade
de Wakaw, próxima a Rosthern. Segundo a polícia,
agentes forçaram o veículo de Sanderson a sair
da estrada e entrar numa
vala. Ele foi então detido,
e uma faca foi encontrada
dentro do veículo.
Uma fonte policial citada pela agência de notícias AP afirmou que Sanderson morreu em decorrência de ferimentos autoinfligidos após a sua prisão. Outras autoridades
não deram detalhes sobre
a causa da morte, mas expressaram alívio por o último suspeito do massacre
não estar mais a solta.
“Nesta noite, nossa província dá um suspiro coletivo de alívio”, di e a comissária assistente de polícia Rhonda Blackmore
em coletiva de imprensa.
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Experiência gastronômica
Depois de um hiato de dois anos, o Burger Festival retorna ao estacionamento do Buriti Shopping
Elysia Cardoso
O Burger Festival está de
volta. Depois de um hiato de
dois anos, o tradicional festival de hambúrguer do Buriti Shopping, que já recebeu
mais de 50 mil visitantes em
todas as edições, conta com
muitas novidades. Com entrada gratuita, o evento ocorre a partir dessa sexta-feira
(9) e segue até o dia 11 de
setembro, das 18h às 23h,
no estacionamento do empreendimento, e vai promover uma deliciosa experiência gastronômica.
Com cerca de 20 operações de hambúrgueres e
mais de 50 opções, o evento
vai contar com shows ao vivo
e espaço kids diferenciado.
Os hambúrgueres serão comercializados a valores que
variam de R$ 20 a R$ 40. A
curadoria dos restaurantes
participantes é realizada
pelo Quintal Food Park.
Além de contar com pratos criados exclusivamente
para o evento, o público poderá conferir diferentes opções como sanduíches vegetarianos, hambúrgueres de
costela, além de molhos especiais como barbecue de
goiabada e cream cheese
com geléia de pimenta.
Dentre os restaurantes
confirmados, estão BRAVO
BBQ BURGER, Hamburgueria
Singular, Me Gusta Smash
Burger, Quintal Burger, Família Burger, Dororó Burger,
604 Burger, 94 Smash, Leandro Goyaz The Rock, Gourmet
Burger, La Brasa Hamburgueria, entre outros. Para adoçar o paladar, estão confirmados Shake Lab, Caneli Doceria e Cana Mix. No quesito
bebidas, além dos sucos e re-

frigerantes, o público poderá
apreciar um legítimo chopp
Colombina, além de drinks
com gin Uyrá, bebidas FiuFiu e energéticos Monster.

quiser. Além disso, durante os
três dias, vão acontecer shows
com robôs interativos que recepcionam o público em tempo
real com voz digitalizada ro-

nesta sexta-feira (9), com uma
seleção de músicas do pop
rock e MPB. No sábado, dia
10, quem anima o público é
a cantora Ingrid Fraga, que

Festival conta com megaestrutura
de brinquedoteca, além de mais
de 50 opções de hambúrgueres
Para os pequenos

Com mais de 1000m², a megaestrutura da brinquedoteca
promete ser um diferencial
do evento. Com passaporte
único no valor de R$30, a
criança pode brincar à vontade, entrar e sair quantas vezes

bótica e movimentos sincronizados que prometem fazer
a alegria da criançada.

No embalo da música

Comandando a programação musical, o cantor Robertinho Sousa abre o evento

também apresenta os melhores clássicos dos estilos pop
rock e mpb. E no domingo,
11 de setembro, os sertanejos
Criz Batalha e Vinicius encerram a programação.
“O Burger Festival retorna
para a sua 4ª Edição ainda

maior, mais completo e mais
animado. A edição de 2022
vai marcar para sempre a
nossa região com um evento
gastronômico repleto de novidades. O festival valoriza a
diversidade e criatividade dos
chefs locais, além de um ambiente aconchegante com música ao vivo e a maior brinquedoteca de todas as edições”, afirma a produtora do
evento, Camilla Pacheco. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Burger Festival
Quando: a partir de sexta-feira
(9) das 18h às 23h
Local: Avenida Rio Verde, Vila São
Tomaz - Aparecida de Goiânia
Entrada gratuita
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O tabu do
envelhecimento feminino
Viande Boutique de Carne, Don Luiz Bistrô e Delícia Gourmet
estão entre os expositores desta primeira edição do festival

Encontros
ao ar livre
Fazendo sua estreia na
capital federal, o Festival
Wine & Jazz reúne diversos
rótulos de vinhos artesanais,
gastronomia e muita música
Lanna Oliveira
Goiânia tem nos deixado em maus lençóis com
esse calor intenso, mas
aqui do lado, em Brasília,
é possível curtir alguns
dias mais amenos. Com o
objetivo de promover encontros ao ar livre nas últimas noites de inverno
da capital federal, ocorre
a 1ª edição do Wine & Jazz
Festival, hoje (9) e amanhã
(10). O evento itinerante
tem previsão para iniciar
às 17h e finalizar as 23h,
no Parque Bosque do Sudoeste, e reúne músicos e
empreendedores locais
para uma programação
com atividades ecléticas
e acessíveis para todos os
públicos.
Um pouco mais de
200km de Goiânia, Brasília é um polo cultural
acessível para os goianos
e neste fim de semana
reúne música, vinho e
gastronomia. O Wine &
Jazz Festival promete fornecer uma experiência
única com estandes diversificados de expositores locais, e produtos diversos. Além disso, o público pode desfrutar de
apresentações de bandas
de Jazz em um ambiente
charmoso e confortável
composto por lounges,
mesas e cadeiras dispostas pelo Parque Bosque
do Sudoeste.
De acordo com as idealizadoras Telma Mello e
Lu Alves, sócias de AS
DUAS, a ideia do evento é
harmonizar vinho, gastronomia e música de forma
confortável e dinâmica, o
que o torna uma boa pedida para quem quer fugir
dos eventos da capital
goiana. “A noite será regada a bons vinhos, boa
gastronomia e boa música. Nossa intenção é levar

o que há de mais gostoso
para as noites de final do
inverno e início da primavera. Venha para o
nosso evento, o Wine &
Jazz é um bom motivo
para promover encontros”, disse Telma Mello.
A empresa responsável
pelos vinhos do evento, a
Del Maipo, selecionou 22
rótulos do Velho Mundo
e do Novo Mundo, ou seja,
de países referência na
fabricação de vinhos,
como Espanha, França,
Itália, Portugal, Argentina,
Uruguai e Chile. “Este
evento é importante por
proporcionar acessibilidade, conhecimento e troca de experiências sobre
a cultura dos vinhos, que
vem crescendo no DF, a
diversos públicos em um
período pós-pandemia”,
ressalta a sommelier representante da marca,
Diana Bárbara.
Na sexta-feira (9), as
atrações musicais ficarão
por conta do trio composto
pelos instrumentistas Sidney Campos, André Soneca
e Gabriel Martins, que lança
o show ‘Bem Acompanhado’. Já no sábado (10), Gabriel Martins retorna acompanhado de Rodrigo Zolet
e André Lima para agitar a
noite com um repertório
de Jazz 100% autoral. E os
participantes que compraram a taça antecipada também garantiram uma taça
de vinho e descontos exclusivos para aproveitar
ainda mais o festival. (Especial para O Hoje)
Serviço
Wine & Jazz Festival
Quando: Sexta-feira (9) e
sábado (10)
Onde: Setor Sudoeste,
Cruzeiro/Sudoeste/
Octogonal - Brasília
Horário: 17h
Ingresso: sympla.com.br

Com um diálogo intimista e sensível, ‘A menina que queria
ter rugas’ marca a estreia de Fernanda Moro na literatura
Linhas no rosto.
Marcas de expressão. São elas, as rugas. Essa mudança
inevitável do passar dos anos tem
um significado diferente dos homens
para as mulheres.
Enquanto neles é
visto como sinal de
amadurecimento,
para elas a chegada da ‘velhice’ é
acompanhada da
pressão estética da
sociedade.
No lançamento
‘A menina que queria ter rugas’, Fernanda Moro apresenta reflexões
reais, do ponto de
vista de uma criança, sobre como as
cobranças pela aparência impactam o
olhar feminino. Publicada
pela Citadel Editora, a obra é
escrita em forma de diálogo,
como um arquivo pessoal de
memórias afetivas, e retrata
três gerações de mulheres,
da mesma família, que enxergam as rugas e o envelhecimento de maneiras totalmente diferentes.
Fernanda, ainda na infância, desejava os chamados ‘pés
de galinha’ no canto dos olhos,
tal como sua avó materna os
tinha. Usava as maquiagens
da mãe para desenhar linhas
no próprio rosto e por isso
era constantemente repreendida. Onde já se viu uma menina querer ter rugas?
Dona Beatriz, a mãe, que

gas, pg. 22)
Com base nas vivências e constatações pessoais, a autora traz para as leitoras um olhar reflexivo sobre o sistema que impõem
obrigações como,
serem boas profissionais, bonitas, felizes e mães dedicadas. O livro é também uma maneira
de Fernanda empoderar outras mulheres a serem quem
quiserem ser e mostrar que podem chegar a qualquer lugar sem ficar refém
da ‘beleza eterna’.

A autora

se aproximava dos 50 anos
e começava a perceber os
primeiros sinais em sua pele,
não conseguia entender porque a filha caçula queria
tanto envelhecer. Já a avó,
Anita, aprendeu com o tempo que aquelas marcas representavam a força, a luta
e o poder feminino.
A gente não nasce achando
as rugas feias, bem pelo contrário! A gente é ensinada a
achar as rugas feias, que envelhecer é ruim, que a mulher
só tem valor quando é jovem.
Tudo isso é imposto para as
mulheres à medida que crescemos. E envelhecer acaba
sendo quase uma doença. [...]”.
(A menina que queria ter ru-

Fernanda Moro
nasceu em 1977 e
já experimentou
muitos caminhos na criatividade. Estudou jornalismo,
fez vários filmes como atriz,
ganhou prêmios no Brasil e
no exterior e sempre se dedicou a contar e a ouvir histórias. ‘A menina que queria
ter rugas’ é seu primeiro livro e surge de suas lembranças de infância (quando
admirava as rugas de sua
avó) e das conversas dos
adultos que adorava escutar
escondida. Um livro escrito
com a alma de uma criança
e a verdade que a experiência de vida traz para as mulheres. Todas têm seu tempo,
seu caminho, mas é preciso
falar sobre isso. (Especial
para O Hoje)

Apaixonada em contar histórias, Moro estreia com um livro escrito com a perspectiva de uma criança

RESUMO De NoVeLAS
t
Chamas da Vida
Tadeu diz para o segurança
que não vai permitir a revista
em beatriz e Manu. o chefe
diz que são ordens do pai
dele. Marreta diz que eles têm
que entrar na casa com a van
para tirar as duas de lá. Leo
diz que eles não podem colocar tudo a perder. o chefe
pede para ver a bolsa delas.
o segurança acha um canivete
na bolsa de Manu e ela diz
que é para se proteger. o segurança a deixa entrar na festa, mas fica com o canivete.

Mar do Sertão
José encontra Manduca e
Joca e os leva até Candoca,
sem ser visto. o Coronel questiona sobre o homem misterioso. Deodora sugere que o
Coronel compre as terras de
Timbó por um preço baixo, na
intenção de vendê-las para Laura. José conta sua história para
Candoca. José se apresenta a
Padre zezo, e Anita ouve as
confissões do homem. Anita
comenta com Cira sobre a volta
de zé Paulino. Laura compra a
pousada de Quintilha.

Cara e Coragem
Pat e Moa ficam boquiabertos com a revelação de
Danilo. Alfredo leva Joca para
conhecer sua casa, e olívia
fica alerta. Andréa pede para
bob dar uma bolsa de estudos
para Lucas. Nadir mostra para
Pat o desenho que encontrou
de Gui. Pat e Moa discutem
com Ítalo. Regina, Leonardo
e Danilo reforçam a ideia de
plantar para Ítalo uma pista
falsa sobre a morte de Clarice.
Marcela e Paulo descobrem
que Ítalo é milionário.

Poliana Moça
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.
eugênia revela a Davi que pediu
à mãe biológica dos meninos
para que se afastasse. Na rádio,
éric fala que gosta muito de
Poliana e a pede em namoro.

Pantanal
José Leôncio diz a Guta e
Marcelo que irá procurar por
Roberto. Tenório manda Solano encontrar Roberto. Ari avisa
a José Leôncio que o corpo de
um menino com a descrição
de Roberto foi encontrado no
rio por um vizinho. 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.
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boteco de quintal
A banda Los Lokos promete agitar a noite desta
sexta-feira (9), no Lowbrow
Lab Arte & boteco, com sua
apresentação irreverente,
performática e enérgica, regada a altas doses de soul,
rock e MPb. o show tem
início às 22h30 e leva para
o boteco de quintal canções
de os Mutantes, Secos &
Molhados, Tim Maia, zeca
baleiro, Lenine, Chico César,
Rita Lee e muito mais. o
público também pode conferir a exposição ‘oxigênio’,
do multiartista goiano zzzAGo, que traz esculturas de
madeira de reuso que representam a importância
da preservação da natureza
e a resistência dos povos
indígenas. Quando: Sextafeira (9). onde: Rua 115, Nº
1684, Setor Sul – Goiânia.
Horário: 22h30.
Troca de figurinhas
o clima de futebol está
no ar e para reforçar a torcida
em torno do esporte mais
celebrado do planeta, o Flamboyant Shopping coloca seu
Clube Kids em campo. Até o
dia 30 de setembro, as famílias contam com um espaço
exclusivo na Praça Central,
Piso 2, sempre das 14h às
20h. Com ambientação te-

A banda Liga Joe se apresenta no bar Cerrado Cervejaria hoje (9)
mática nas cores verde-amarelo-azul, o espaço oferece
lounge com pufes e mesas
de apoio para troca de figurinhas do álbum da Copa do
Mundo. Quando: Até 30 de
setembro. onde: Av. Dep. Jamel Cecílio, Nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 14h.
Gastronomia
e automóveis
Começa nesta sexta-feira (9) o FDS Gourmet, considerado um dos maiores
eventos de gastronomia do
brasil, com mais de 500
edições. Chegou a vez de
Goiânia receber o festival,
nos dias 9, 10 e 11 de setembro, no Centro Cultural
oscar Niemeyer. o evento
reune vários restaurantes

e food trucks que tem nos
cardápios: burger gourmet,
tapioca, churros, crepes,
sanduíches, milk shake, sorvete, yakisoba, chope artesanal, comida japonesa e
várias outras opções para
agradar a todos. Além das
delícias gastronômicas, o
evento conta também com
o Festival de Cachaça de
Goiás e o encontro de carros antigos, super esportivos, e motos. Quando: Até
11 de setembro. onde: Av.
Dep. Jamel Cecílio, Km 01
– Goiânia. Horário: 17h e
12h. entrada: 1kg de alimento não perecível.
Sexta rock and roll
Depois de um fim de semana com ritmos variados,
o bar Cerrado Cervejaria

tem programação fechada
no rock’n roll para esta sexta-feira (9). A banda Liga Joe
se apresenta na casa que
conta com um ambiente
descontraído. Dividido em
dois espaços, o Cerrado oferece um internamente, amplo e agradável, climatizado
e com mesas e bistrôs que
podem ser reservados com
antecedência, além de uma
das melhores estruturas de
shows de Goiânia. o cardápio variado conta com petiscos, carnes e drinks especiais, completados com
cerveja long neck e caneca
de chope. Quando: Sextafeira (9). onde: Av. T-3, Nº
2456, Setor bueno - Goiânia.
Horário: 22h.
Vida por meio da arte
ocorre nesta sexta-feira
(9) um evento gratuito em
Goiânia com espetáculo teatral, palestras e bate-papos
que leva o nome de ‘Razões
Para Viver’. o evento acontece no Teatro Madre esperança Garrido, das 19h às
22h30 e tem como objetivo
despertar nas crianças e nas
famílias um chamado especial para sentimentos de valorização à vida e tudo de
bom que a cerca. Quando:
Sexta-feira (9). onde: Av.
Contorno, Nº 241, Setor Central – Goiânia. Horário: 19h.

inovação e educação.

Quem foi Le Corbusier

Le Corbusier é um dos mais importantes arquitetos do século XX
arquiteto, refletem sobre a
importância de sua atuação
no campo da arquitetura
moderna, sugerindo temas
transversais como: Le Cor-

busier e arquitetura moderna brasileira, Patrimônio
Mundial da Humanidade
numa perspectiva contemporânea, sustentabilidade,

Um dos arquitetos mais
reconhecidos mundialmente,
o suíço/francês Le Corbusier,
pseudônimo de CharlesEdouard Jeanneret-Gris, nasceu no dia 6 de outubro de
1887, em La Chaux-de-Fonds,
no noroeste da Suíça, próximo da fronteira com a França.
Arquiteto, urbanista, escultor
e pintor, deixou mais de 30
obras pelo mundo.
Filho de um mestre relojoeiro e de uma professora de
piano, é considerado um dos
mais importantes arquitetos
e modernistas do século XX e
um dos principais influenciadores teóricos da arquitetura
de todos os tempos.

CELEBRIDADES
Thammy Miranda e Jenny,
filhos de Gretchen, se envolvem em nova polêmica
uma nova polêmica está
abalando a família de Gretchen. Filho da rainha do
bumbum, Thammy Miranda
entrou com um processo na
Justiça para impedir que a
irmã Jenny Miranda use o
nome da mãe delas em matérias e trabalhos, por exemplo. A ação corre em um fórum da barra da Tijuca, zona
oeste do Rio, e teve início
há aproximadamente sete
anos. Como que minha mãe
diz que tem sete filhos e
agora não sou mais? o
Thammy quer me proibir de
usar meu sobrenome, sobrenome que a Gretchen me
deu", afirmou a mãe de bia
Miranda, um sucesso nas redes sociais. e os problemas
envolvendo Jenny não param
por aí. oficialmente, Gretchen ainda não adotou Jenny, pois a mãe dela está viva.
(Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
bruna Marquezine cumpre
promessa e faz exposed
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Museu da Casa Brasileira prorroga
exposição até o dia 1º de outubro
O Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação Padre
Anchieta, prorroga a exposição ‘Le Corbusier - A arquitetura moderna declarada Patrimônio da Humanidade’ até o dia 1º de outubro. A mostra é realizada
pela Embaixada da Suíça
no Brasil e o Consulado Geral da Suíça em São Paulo,
em colaboração com a Fundação Le Corbusier e a
Unesco. Com mais de 11 mil
visitantes - até o momento
- a mostra, comemora os
seis anos da inscrição de
17 obras de Le Corbusier
no Patrimônio Mundial da
Humanidade da Unesco.
Os painéis de tecidos com
estampas das 17 obras do

n

Rainha Elizabeth II morre
aos 96 anos: 70 anos no trono
A Rainha Elizabeth II
morreu, nesta quinta-feira (8), aos 96 anos, na
Escócia. A monarca estava há 70 anos no poder. Momentos antes do
anúncio da morte, a Rainha foi posta sob supervisão médica após apresentar problemas de saúde. Os filhos, Charles,
Anne, Andrew e Edward,
e familiares da Rainha
Elizabeth se reuniram
no Castelo de Balmoral
para a despedida da monarca. O Twitter oficial
dada família real já
anunciou a morte da rainha. “A rainha morreu

contra Xolo Maridueña:
‘Você me fez fazer isso’
bruna Marquezine e Xolo
Maridueña travaram uma
verdadeira disputa nas redes
sociais em prol de um debate de suma importância:

de forma pacífica nesta
tarde. O Rei e a Rainha
consorte permanecerão
em Balmoral nesta noite
e retornarão amanhã”,
escreveram. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

quem tem a melhor culinária? brasil ou estados unidos? embora o protagonista
de "besouro Azul" tenha defendido com unhas e dentes
o cardápio de seu país, ela
provou que ele se esbaldou

- e muito! - com as comidas
brasileiras. "Você me fez fazer isso", disparou a atriz,
que foi um dos destaques
do Rock in Rio neste fim de
semana. (Matheus Queiroz,
Purepeople)
‘Perrengue chique do
Rock in Rio’: influenciadora ‘barrada’ por bolsa
de R$ 18 mil
Laryssa battaglía mora
no Rio de Janeiro e viralizou
no Tik Tok com um vídeo em
que contava ter precisado
deixar o espelho de sua bolsa
balenciaga na entrada do
Rock in Rio. "Não venham
de balenciaga", legendou a
criadora de conteúdo digital
no vídeo do Tik Tok que já
ultrapassou 220 mil visualizações.A bolsa escolhida por
Laryssa era a Le Cagole, modelo que tem um espelho
do lado de fora e está avaliado em cerca de R$ 18 mil.
o problema é que, de acordo
com as regras do evento, espelhos são objetos cortantes
e, por isso, não podem entrar
na Cidade do Rock. (Marilise
Gomes, Purepeople)

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia traz muita generosidade.
Você pode estar criativo e inspirado. o dia pode trazer um pouco
de solidão, mas isso pode ser
bom e satisfatório para que você
consiga realizar suas tarefas em
paz e de maneira sossegada.

1

TOURO
(21/4 - 20/5)
Dia muito poderoso de conexão com seus amigos ou com
pessoas parcerias. Pode haver
um lado de liderança grande, mas
também controle: é indicado soltar
e deixar as coisas acontecerem
sem preocupações.

2

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer uma evolução clara se você não se deixar
levar por pensamentos inúteis.
busque profundidade e perspectiva. Ver a vida com novos olhos
é indicado.

3

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia te desafia a ser mais flexível, a ver as coisas com mais
tranquilidade. Tome cuidado com
a teimosia e com uma visão restrita das coisas. é um bom dia
para aprender e ensinar, além de
cuidar da saúde.

4

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Seu dia tem desafios, mas se
mantiver a postura perseverante
com uma visão equilibrada das
coisas poderá resolver com facilidade qualquer problema que
possa surgir de forma inesperada.

5

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o seu dia pode ter uma energia de liberdade e experiências
novas podem surgir, então se
abra para o novo. Tome cuidado
com cobranças nas relações. Manter o diálogo é importante, bem
como não ficar fazendo jogos
emocionais.

6

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Seu dia tem uma energia de
cura em algum nível. Você pode
conseguir se livrar de uma tarefa
complicada, de vícios, de hábitos
ruins ou ter um dia em que consegue tomar uma atitude inesperada, surpreendendo a todos.

7

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.

8

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Seu dia pode ser dividido em
muitas tarefas ao mesmo tempo
ou em imensas dúvidas. é preciso
manter o ritmo equilibrado e evitar
excessos e radicalismos. Finalizar
pendências é importante.

9

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Pode ser um dia de muita tensão e nervosismo. Mantenha sua
confiança e sua calma; esse pode
ser o desafio. existe agito e movimento, bem como mudanças.
Mas nem todas serão bem aceitas
ou o seu excesso de controle
sobre tudo pode trazer estafa.

:

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia tem calma e leveza, mas
você pode ficar estagnado ou
avançar pouco, então tome cuidado com o excesso de zona de
conforto. Você pode se permitir
um descanso ou o cuidado com
a saúde. Apenas tome cuidado
com impulsividades e mau uso
do seu dinheiro.

;

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje, a Lua em Peixes traz
muitas emoções, alegrias e satisfação. Você pode sentir que as
coisas estão em paz, e isso traz
satisfação. Além disso, você pode
se permitir pegar mais leve hoje
e descansar a mente. o trabalho
em equipe está potencializado.

<
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O samba é a raiz
Diogo Nogueira,
Mara Cristina,
Chama Q Noix,
Bogottá, CDB, os
DJs Ponnce e
Enjoy fazem deste
sábado (10) um
bom dia para se
entregar às
brasilidades
Lanna Oliveira
Samba, feijoada e encontros
especiais fazem da festa APorca
um momento marcante, já que
mistura as paixões nacionais.
Para fortalecer o empenho da
organização em proporcionar
experiências inesquecíveis, o
cantor Diogo Nogueira embarca nessa e se apresenta em
solo goiano no sábado (10), na
Arena Laguna. Complementando a energia do sambista,
Mara Cristina também canta
no evento. O samba rock com
Chama Q Noix, Bogottá, o melhor da mistura do pagode com
o sertanejo com o CDB e os
DJs Ponnce e Enjoy complementam a programação.
Cantor e compositor, Diogo
Nogueira é um dos principais
nomes da nova geração do
samba. Filho do saudoso João
Nogueira, Diogo carrega a
música em seu sangue e se
apresenta como um sambista
nato. Nascido no berço da
música popular brasileira, ele

Cantor e compositor Diogo Nogueira, considerado um dos principais nomes da nova geração do samba, desembarca em Goiânia neste fim de semana
volta a Goiânia para dividir
a sua história que se mistura
com a do Brasil com o público
goiano. Com 12 discos lançados até agora, ele coleciona
inúmeros sucessos, tanto do
público, quanto da crítica e
eles não ficaram de fora do
seu repertório. 'Pé Na Areia',
'Clareou', ‘Além do Espelho’,
marcam presença.
Além de músico, portelense e bom de samba, Diogo
Nogueira é também bom de
bola. É surfista, luta jiu-jítsu,
joga futevôlei e bate-bola com
os amigos. Queria ser jogador
de futebol, mas uma lesão no

joelho o tirou dos campos e a
música popular brasileira ganhou um grande artilheiro.
Sua versatilidade não para
por aí, estreou como ator no
musical ‘SamBRA’ (2015), com
direção de Gustavo Gasparani. É também apresentador
do programa ‘Samba na Gamboa’, hoje a maior audiência
da TV Brasil, também exibido
na TV Cultura.
Essa energia do verdadeiro
sambista carioca multimídia
se mistura com a gastronomia,
experiências e encontros inesquecíveis na APorca. A label
retorna com tudo com a ter-

ceira edição da festa em uma
mistura de estilos e personalidades. Democrática como a
feijoada, o evento promete
ser o match perfeito de duas
paixões: música e boa gastronomia. O público poderá curtir e apreciar o cardápio open
feijoada com camiseta oficial
do evento. Os ingressos da
festa podem ser adquiridos
de modo on-line e físico.
A compra pela internet é
realizada pelo @ticketoou, já
o ingresso físico pela vendedora oficial Geovana Leite no
(62) 98151-0951. Além dessas
formas, há o meio do delivery

oficial do @porto_bilheteria e
pelo (62) 98544-9160. Com o
intuito de auxiliar pessoas em
situação de vulnerabilidade
social no Estado, a Feijoada
APorca terá a opção da Meia
Solidária, o desconto de 50%
será concedido levando 1kg de
alimento não perecível, que
deverá ser entregue no dia do
evento. (Especial para O Hoje)
Serviço
Feijoada APorca
Quando: Sábado (10)
Onde: Al. Barbacena, S/N, Setor
Vila Alto da Gloria - Goiânia
Horário: 13h
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15h25, 17h50. Cinemark Passeio
das Águas: 14h55, 15h05, 17h30.
Kinoplex Goiânia: 14h25.

Tromba Trem (Tromba Trem,
2022, brasil). Duração: 1h34min.
Direção: zé brandão. elenco:
Roberto Rodrigues, Marisa
orth, elisa Lucinda. Gênero:
Animação. Cinemark Flamboyant: 14h40, 15h30. Cineflix
butiti: 15h45.
Pinocchio: O Menino de Madeira (Pinocchio: A True Story,
2022, Rússia). Duração:
1h20min. Direção: Vasiliy Rovenskiy. elenco: Jon Heder, Tom
Kenny, Pauly Shore. Gênero:
Animação, família, aventura,
Ffantasia. Cinemark Flamboyant: 14h30, 16h50. Cinemark Passeio das Águas: 14h20,
16h35. Cineflix butiti: 17h.
Men: Faces do Medo (Men,
2022, Reino unido). Duração:
1h40min. Direção: Alex Garland.
elenco: Jessie buckley, Rory Kinnear, Paapa essiedu. Gênero:
Terror, drama. Cinemark Flamboyant: 19h20, 21h45.
Minha Família Perfeita (Minha
Família Perfeita, 2022, brasil).
Duração: 1h25min. Direção: Felipe Joffily. elenco: isabelle
Drummond, Rafael infante,
zezé Polessa. Gênero: Comédia.
Cinemark Passeio das Águas:
16h25, 18h50, 21h15. Cineflix
butiti: 17h40, 19h30.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, euA). Duração:
1h39min. Direção: William brent
bell. elenco: isabelle Fuhrman,
Julia Stiles, Rossif Sutherland.
Gênero: Terror, suspense. Cineflix Aparecida: 19h30.
EM CARTAZ
Papai é Pop (Papai é Pop,
2022,
brasil).
Duração:
1h48min. Direção: Caíto ortiz.
elenco: Lázaro Ramos, Paolla
oliveira, elisa Lucinda. Gênero:
Comédia dramática. Cinemark
Flamboyant: 20h15. Cinemark
Passeio das Águas: 20h.

Trem-Bala (bullet Train, 2022,
euA). Duração: 2h07min. Direção: David Leitch. elenco:
brad Pitt, Sandra bullock, Joey
King, Aaron Taylor-Johnson.
Gênero: Ação, suspense. Cineflix butiti: 21h10.
O Telefone Preto (The black
Phone, 2022, euA). Duração:
1h43min. Direção: Scott Derrickson. elenco: Mason Thames,
Madeleine McGraw, ethan Hawke. Gênero: Terror, suspense.
Kinoplex Goiânia: 16h15.

Peripécias familiares permeiam o enredo do longa brasileiro de comédia ‘Minha Família Perfeita’
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: 13h50, 14h05,
18h50, 21h40. Cinemark Passeio das Águas: 15h30, 15h50,
18h25. Kinoplex Goiânia:
18h10, 20h30. Cineflix Aparecida: 16h40, 19h10. Cineflix butiti: 16h40, 19h.
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: 19h55. Cinemark Passeio das Águas: 18h, 20h20.
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: 13h30, 16h, 18h30,
21h. Cinemark Passeio das
Águas: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 14h30, 16h45,
19h, 21h15. Cineflix Aparecida:

17h, 19h15, 21h30. Cineflix butiti:
17h10, 19h20, 21h30.

Gênero: Drama, romance. Cineflix Aparecida: 14h50.

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. Cineflix Aparecida: 16h40.

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: 17h40, 20h30. Cinemark Passeio das Águas:
13h, 20h45. Kinoplex Goiânia:
14h50. Cineflix Aparecida:
21h30. Cineflix butiti: 21h20.

Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa: Versão Estendida
(Spider-Man: No Way Home,
2021, euA). Duração: 2h
28min. Direção: Jon Watts.
elenco: Tom Holland, zendaya, benedict Cumberbatch.
Gênero: Ação, aventura, fantasia. Cinemark Flamboyant:
14h50, 18h10, 21h30. Cinemark Passeio das Águas:
13h50, 17h10, 20h30. Kinoplex Goiânia: 14h20, 17h,
17h30, 20h10, 20h40. Cineflix
Aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
Cineflix butiti: 16h50, 17h50,
20h, 21h.
After – Depois da Promessa
(After ever Happy, 2022, euA).
Duração: 1h35min. Direção:
Castille Landon. elenco: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard.

Não! Não Olhe! (Nope, 2022,
euA). Duração: 2h10min. Direção: Jordan Peele. elenco: Daniel
Kaluuya, Keke Palmer, Steven
Yeun. Gênero: Terror, suspense.
Cinemark Flamboyant: 14h,
14h15, 17h25, 20h45. Cinemark
Passeio das Águas: 15h05, 21h.
Kinoplex Goiânia: 18h30, 21h10.
Cineflix Aparecida: 16h40, 19h,
21h40. Cineflix butiti: 21h20.
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: 13h,

Elvis (elvis, 2022, euA). Duração:
2h39min. Direção: baz Luhrmann. elenco: Austin butler,
Tom Hanks, olivia DeJonge. Gênero: biografia, musical. Kinoplex Goiânia: 15h.
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: 16h40. Cinemark Passeio das Águas: 14h15, 18h35.
Cineflix Aparecida: 14h30,
16h30. Cineflix butiti: 16h.
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: 17h10, 20h15. Cinemark Passeio das Águas:
20h. Cineflix Aparecida: 18h30,
21h. Cineflix butiti: 18h50.
Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, euA). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Gênero: Ação. Kinoplex Goiânia: 17h40, 20h20.
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Negócios
O levantamento
da Fipezap destaca
que o valor médio
do metro quadrado
em Goiânia no
mês de abril foi
de R$ 5.550

Moradias populares são as mais
afetadas no mercado imobiliário
O levantamento
mostra que no mês
anterior houve uma
queda de 0,31%
Victoria Vieira
Atualmente, conquistar um
lugar só seu virou um sonho
idealizado por muitos, visto
que as condições atuais da
realidade brasileira não estão
favoráveis para quem quer
perseguir essa meta. O Índice
de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) é responsável
por medir a evolução mensal
referente ao avanço mensal
dos valores de aluguéis residenciais no Brasil. Ele analisa
os dados anônimos com contratos oferecidos e fornecidos
por um grupo de agentes no
mercado imobiliário. Com
isso, a pesquisa divulgada em
conjunto com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio
Vargas
(Ibre/FVG) mostrou que a inflação no mercado de aluguéis
residenciais subiu para 1,05%
somente no mês de julho.
Esses resultados estão atrelados com a questão de diminuição do poder de consumo
da população, principalmente
nas classes mais baixas, impactando na diminuição de
vendas nos imóveis populares.
“Com aumento dos preços
dos imóveis e com aumento
da taxa de juros, naturalmente você teve que buscar clientes com renda mais alta para
comprar aquele mesmo apartamento que antes pessoas
de uma renda um pouco mais
baixa conseguiam comprar.
Isso faz com que haja uma
redução na demanda por imóveis”, informou Eduardo
Quintela, diretor comercial
de incorporadora.
O levantamento mostra que
no mês anterior houve uma
queda de 0,31%. Agora, existe
uma acumulação de 12 meses,
alegando uma alta no indicador em aproximadamente
8,05% em junho para 8,65%
de julho. Entre as categorias,
os setores mais afetados foram
as moradias populares.
“Empresários ficaram preocupados e botaram o pé no
freio, puxaram o freio de mão.
Só que as vendas voltaram a
crescer a partir de medidas
que foram tomadas, principal-

mente na baixa renda, com
subsídio e taxa de juros que
reaqueceram o mercado. Para
se ter uma ideia, chegamos
no mês de julho de 2022 vendendo 20% a mais do Casa
Verde e Amarela do que se
vendeu em 2021”, explicou
José Carlos Martins, presidente
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

Goiânia no mercado
imobiliário

A capital conseguiu a
maior valorização no histórico
da pesquisa iniciada em 2014.
Na média nacional, o índice
bateu 6,29% nos últimos 12
meses. De acordo com Ricardo
Teixeira, especialista na área,
a população economicamente
ativa é maior que idosos e
crianças, isso faz com que o
déficit imobiliário no Brasil
se torne forte e preciso aos
resultados no cenário do mercado imobiliário nacional.
O baixo preço do metro
quadrado foi um dos fatores
essenciais para o alcance
desse resultado, juntamente
com a busca de melhor qualidade de vida.

“Além de termos milhares
de pessoas que ainda não
têm casa própria, temos aquelas que já têm o imóvel, mas
querem ou precisam melhorar suas condições de habitação em razão de mudanças
em sua vida. No mundo, as
famílias mudam de casa cerca de oito vezes na vida, enquanto no Brasil não chegamos a duas”, disse.
O levantamento da Fipezap
destaca que o valor médio do
metro quadrado em Goiânia
em abril foi de R$ 5.550, o quarto mais barato entre as capitais
analisadas, ficando atrás apenas de Campo Grande, João
Pessoa e Salvador. Segundo a
Associação de Empresas do
Mercado Imobiliário do Estado
de Goiás (Ademi-GO), foram 46
lançamentos imobiliários nos
últimos três anos na capital e
em Aparecida de Goiânia. O
ritmo das vendas em uma faixa
média também foi alto.
“Como uma capital jovem,
com bom índice de qualidade
de vida, uma economia crescente de oportunidades, principalmente em razão do agronegócio, estamos ganhando re-

levância em diferentes áreas
como a saúde. A cidade tem
atraído pacientes de vários Estados brasileiros, fortalecendo
com isso o turismo hospitalar.
Tudo isso movimenta a demanda por imóveis”, justificou.
No entanto, o especialista
alerta o consumidor que está
aguardando a queda de preços
para comprar um imóvel. A
eficácia de vendas depende
dos resultados de emprego e
renda, tendo em vista que a
crise pode impactar em relação ao preço estipulado no
mercado, isso não gera a queda
de valores tão aguardada.

Avaliação do público

Apesar do que dizem os
números, as realidades de algumas pessoas diferem do resultado. Esse é o caso de Maria Luísa Mendes, estudante
de biologia. A jovem de 20
anos mora sozinha e relata
que não foi fácil achar um
aluguel com preço acessível,
principalmente nas condições
atuais em que vive.
“Decidi sair da casa dos
meus pais para ter uma independência tanto financeira
quanto social. Precisava me
liberar do meu comodismo.
Sempre foi um desejo meu,
assim que eu passasse na faculdade, me mudar e morar
sozinha. Porém, hoje eu vejo
que não é fácil”, afirmou.
Mendes conta que quando
iniciou sua pesquisa achou
preços absurdos em torno de
R$ 2,5 mil. O mais barato que
encontrou foi no preço de R$
800 em bairros onde a segurança é falha. Como se não
fosse o bastante, ainda há as
despesas de energia e alimentos, que não estão baratas em
decorrência da inflação.

“É muito difícil de achar
algo que equilibre com o meu
salário. Você não consegue ir
no supermercado com menos
de R$ 300 para comprar coisas básicas. Agora imagine
esse preço e ainda por cima
ter que arcar com aluguéis e
contas adicionais. É impossível! Trabalho em dois empregos e mesmo assim enfrento
muitas dificuldades para pagar o que eu devo”, relatou.
A estudante afirma que
frequentou aulas sobre educação financeira para entender como conseguir um aluguel dentro do orçamento.
Para os jovens, aprender a
economizar pode ser considerado um obstáculo, afinal,
essa é a fase em que o dinheiro é destinado a festas,
saídas com os amigos, roupas
e objetos que não necessariamente são prioridade.
Um levantamento feito
pela Intenção de Consumo
das Famílias (ICF) no Brasil
mostrou que a intensão de
gastos é mais presente entre
jovens menores de 35 anos.
Eles apresentam 110,8 pontos, caracterizando como números satisfatórios. Com a
Perspectiva de Consumo, é
esperado que o cenário permaneça em evolução até o
fim do ano, gerando um crescimento de 19,7%.
Ao conseguir um emprego, as contas de energia,
água e as despesas relacionadas à alimentação são o
principal foco. Obviamente,
para as famílias os objetivos
são diferentes dos jovens. A
pesquisa alega um nível satisfatório de 110,8 pontos.
“O primeiro passo é entender sua relação com o dinheiro, começar a organizar
as dívidas, a entendê-las e a
negociar. Busque colocar
essa organização financeira
no papel. Tenha metas não
só na mente, escreva e coloque em prática como um hábito. Coloque uma meta e
vá dividindo as tarefas durante o ano”, aconselha Nathalia Rodrigues, administradora de finanças pessoais,
empresária e youtuber.
“Não falta só educação
financeira, mas interpretação de texto, matemática.
Educação financeira é importante nas escolas e em
casa para normalizar a conversa sobre dinheiro”, alertou. (Especial para O Hoje)

