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Ex-governador tucano dá sinais de que deve entrar na
disputa pelo Palácio das Esmeraldas, ao passo em que
João Doria persiste, apesar dos pesares, em viabilizar
seu nome para concorrer a presidente. Política 2

Marconi chama Caiado de
“governadorzinho incompetente”

PiX não aposentará a 
Caixa dos brasileiros

SerGio TakeMoTo

Opinião 3

STF mantém multa a
quem se nega a fazer
teste do bafômetro
Jurídica 10

Confiança no setor
industrial recua 
0,3 ponto em maio
Economia 4

Ronaldo Caiado troca
o estilo técnico pela
comunicação política
Xadrez 2

Mutirama segue
funcionando mesmo
após decisão judicial
Cidades 10

Membro da diretoria e uma das
figuras icônicas do PCdoB em
Goiás, a ex-deputada estadual
Isaura Lemos acompanha de
perto os passos da federação
com PT e PV. Para ela, o PSB in-
dicar o nome do ex-governador
José Eliton como pré-candidato
ao governo é acertado. 
Política 5

“Dialoga além
do alcance das
esquerdas”

Membros de um clube de tiro
em Aparecida de Goiânia gra-
varam um vídeo em que mos-
tram armas dentro de caixas
em formas de livros. Na filma-
gem, um deles diz, em tom de
deboche, que o integrantes “ado-
ram” o ex-presidente e pré-can-
didato ao Palácio do Planalto,
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).  
Política 6

Clube de tiro
exibe armas de
fogo para Lula

Wesley Costa / Arquivo

O Lixo Zero é um dos principais
movimentos de proteção am-
biental do Centro-Oeste. O pro-
jeto é um movimento que surgiu
em Goiânia em 2014. Já foram
realizados diversos programas
como o Residência Resíduo Zero
e o Escola Resíduo Zero, ambos
premiados pelo Conselho Re-
gional de Engenharia e Agro-
nomia de Goiás (Crea - GO).
Cidades 11

Goiânia recicla
apenas 4% dos
resíduos sólidos

Musical ‘Atípicamente’ leva emoção e
superação ao palco do Teatro Goiânia Essência 13

Museus brasileiros estão
cada vez mais tecnológicos
Essência 15

Goiânia Noise Festival
celebra o rock independente
Essência 14

Essência

Ranking de saneamento tem
três cidades goianas no topo

Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis aparecem
entre as 50 mais bem posicionadas no Ranking do Sa-
neamento de 2022, do Instituto Trata Brasil. Cidades 9

Na estreia de
Jorginho, Dragão
encara o Coxa
Pela oitava rodada da Série A
do Campeonato Brasileiro, o
Atlético Goianiense joga em
casa e tenta conquistar sua
primeira vitória.
Esportes 7

Goiás 
encara Flamengo
em crise
Equipe esmeraldina visita ca-
riocas em busca de terceira vi-
tória seguida na Série A. Time
rubro-negro tenta espantar má
fase e sua crise nos bastidores.
Esportes 8

Depois que soube da falsificação de diplomas
usando modelos do Instituto Nacional de Aper-
feiçoamento Profissional, que oferece cursos li-
vres no site Só Educador, o proprietário, Carlos
Henrique de Sousa Barros, disse que os advoga-
dos vão denunciar o caso à Polícia Federal (PF)

de Goiânia. O Hoje revelou em reportagem pu-
blicada dia 19 de maio que a servidora comis-
sionada Nubia Pereira da Silva Ribeiro cobrava
R$100 por diploma falso de pós-graduação dentro
do gabinete 10 do vereador Kleybe Morais (MDB)
na Câmara Municipal de Goiânia. Política 6

Escola vai denunciar 
à PF assessora que
vendeu diplomas falsos



A vereadora Maria Aparecida da Silva (PDT), de Santa
Terezinha de Goiás, suspeita de ofender professoras que
pediram aumento de salário por meio de um áudio, afirmou
que se trata de uma “falsa notícia” e disse ser “vítima de
um crime”. Ela acrescenta ainda, em nota, que a fala foi “ti-
rada totalmente de contexto”, e se trata de um “ataque sór-
dido, maquiavélico, maldoso”.

A declaração foi reencaminhada em redes sociais e vi-
ralizou entre a população da cidade. No áudio, ela disse
que: “Se essas prostitutas, analfabetas da educação falarem
de mim, você se lembra daquele projeto há cinco anos que
o Marcos mandou dando só 2% e eu mesma peguei o
projeto e levei, e você falou: ‘Tita, você tem muita coragem
coragem!’. Levei e ele chegou a 13%. Hoje foi o inverso,
elas dizem que eu estou contra elas, mas não, toda vida eu
estive do lado, protegendo”, declarou a parlamentar.

O projeto é a respeito do aumento salarial de professores
da rede municipal. A vereadora teria gravado o áudio ao
saber que professores reclamaram do índice de 10% aprovado
pela Câmara e que foi proposto pelo município.

A vereadora disse que não busca se inocentar. “Sei que
não fui coerente e nem medi com a régua da prudência as
minhas palavras, todavia sou humana”, descreve. Para
Maria Aparecida, o vazamento do áudio se trata de um
ataque político, que tentaram tirar de contexto. Mas a par-
lamentar pediu desculpas, confessando ter feito um “desabafo
inapropriado, usando umas palavras totalmente inadequa-
das”. (Rodrigo Melo, especial para O Hoje)
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Vereadora
pede desculpas
por xingar
professoras

Felipe Cardoso

O ex-governador de Goiás,
Marconi Perillo (PSDB) elevou
o tom ao falar sobre a gestão
Caiado durante um encontro
com o ex-governador de São
Paulo e pré-candidato à Pre-
sidência da República, João
Doria (PSDB). 

Depois de enfatizar que o
partido não deve se envergo-
nhar de seu legado e que “o
mundo dá voltas”, o ex-gover-
nador — que dá sinais claros
de que deve entrar para a dis-
puta contra Ronaldo Caiado
(UB) no pleito que se aproxima
— mirou o governador.

“Gostaria que esse, que é
o pior governador da história
[de Goiás], aceitasse, que ti-
vesse humildade para debater
comigo olho no olho sobre
qualquer assunto. Debati com
Iris [Rezende], Maguito [Vile-
la], sempre de maneira res-
peitosa. Não vou ser desres-
peitoso com ele. Não precisa
ter medo. Gostaria de apro-
veitar para desmentir as fakes
que esse governadorzinho in-
competente foi capaz de pro-
duzir”, disparou o tucano. 

Marconi ainda considerou
que o PSDB se encontra de “ca-

beça erguida” e, agora, mais
seguro para ir ao enfrenta-
mento. “Apesar de tudo o que
eu passei na política, da sujeira
que fizeram  comigo, estou de
pé, de cabeça erguida, feliz.
Não temos que ter vergonha
de nada que fizemos aqui por-
que fizemos bem feito, com
amor, fizemos pelo povo”.

Direcionado a Doria, o go-
vernador disse que “quem
está embaixo, vem para cima
de uma maneira espetacular”.
O discurso, neste caso, diz res-
peito à situação difícil enfren-
tada pelo ex-governador de
São Paulo que, apesar de ter
vencido as prévias do PSDB,
corre sério risco de ficar de
fora da disputa. 

“O Doria não é uma pessoa
qualquer. Ele começou a  tra-
balhar menino, como eu. E
construiu uma vida muito
bem sucedida na área em-
presarial. Sempre democra-
ticamente, disputando pré-
vias, acabou se elegendo pre-
feito de São Paulo, depois
venceu prévias e venceu o
governo de São Paulo. Agora,
ganhou as prévias para ser
presidente pelo PSDB, eu vo-
tei nele por uma questão de
coerência e lealdade”, disse

o ex-governador antes de re-
forçar sua posição de lealda-
de. “Estive com você, estou,
estarei, tanto na vida privada,
pessoal e política”. 

Faca de dois gumes
Enquanto isso, o destino de

João Doria segue incerto. Nos
bastidores, o comentário é de
que o tucano vive dias de luta.
Isso porque seu nome tem se
tornado cada vez mais fraco,
especialmente após o processo
de desnutrição desenfreada
desencadeada por integrantes
do próprio PSDB. 

Em paralelo, o nome de Si-
mone Tebet, pré-candidata pelo
MDB, cresce. Ela nutre as ex-

pectativas de uma terceira via
que antes via em Doria o gran-
de nome do segundo turno. 

Agora abandonado pelo
partido, o tucano tem buscado
se mostrar, de alguma forma,
ativo na disputa. Pensando nis-
so, veio à Goiânia para uma
reunião com líderes. 

A frase de Doria que mais
chamou a atenção das lideran-
ças tucanas foi que “não se cur-
vará diante de nenhum parti-
do” numa referência clara que
não vai desistir da corrida pre-
sidencial, apesar da aparente
negativa do PSDB em ajudá-lo.

Doria se reuniu, na Capital,
com o ex-governador Marconi
e outros políticos ligados ao

PSDB. Antes do encontro no
Hotel Plaza Inn, na região cen-
tral, eles visitaram o Santuário
da Basílica do Divino Pai Eter-
no e a Vila São Cottolengo.

Apesar da insistência dos
últimos vezes, o que se vê é
uma candidatura reduzida a
meras intenções. Doria não
vai bem nas pesquisas e esse
tem sido o ponto crucial de
suas dificuldades. Conforme
destacado pelo jornalista Ri-
cardo Rangel da revista Veja,
se Doria seguir na linha que
está indo, a do confronto,
tentando seguir candidato
contra tudo e contra todos,
o fracasso é certo. (Especial
para O Hoje)

Marconi considerou que o PSDB está de “cabeça erguida” e mais seguro para ir ao enfrentamento

Ex-governador dá sinais de que deve
entrar na disputa pelo governo, ao
passo em que Doria persiste, apesar
dos pesares, em viabilizar seu nome

Caiado troca estilo técnico 
pela comunicação política

A frase que mais se ouve nos bastidores do
governador Ronaldo Caiado (UB) é que, “após
muito sacrifício e gestão austera, o estado con-
quistou o equilíbrio fiscal”. Este tem sido o
eixo da comunicação política que Caiado passa
às lideranças que o visitam e às comunidades
beneficiadas pelas ações administrativas. Para
aliados, principalmente prefeitos que apoiam
a reeleição do governador, tem sido um alívio
esta mudança dos discursos,
tanto de Caiado quanto
de seus auxiliares na
inauguração de obras
ou em ações nos mu-
nicípios. A demonstra-
ção desta mudança
pode ser aferida nos
dias 28 e 29 de maio,
no Jardim Ingá, o bair-
ro mais populoso de Lu-
ziânia comandada pelo
prefeito Die-
go Sorgatto
(UB). Em 4 e 5
de junho, será
a vez de Valpa-
raíso, no bairro Ser-
ra Azul, tendo à frente,
o prefeito do MDB, Pá-
bio Mossoró.

Angariado
Emedebista histórico, o ex-senador Mauro Mi-

randa, escudeiro de Iris Rezende, esteve em encontro
de Marconi Perillo com o pré-candidato à Presi-
dência, João Doria, na tarde de sexta-feira no me-
zanino de um hotel no Centro de Goiânia. 

Reeleição 
O deputado estadual Amauri Ribeiro (UB) foi

recebido no município de Corumbaíba com uma
faixa de agradecimento pela entrega de dois veí-
culos à saúde municipal e R $100 mil reais de
emenda para cirurgia de catarata. 

Né?
Em tom de ironia, o deputado

estadual Alysson Lima (PSB), usou
as redes sociais para sugerir apre-
sentar projeto de lei que obrigaria
o governo a aumentar o salário mí-
nimo acompanhando o aumento
do preço do petróleo.

Agenda
Com a iminente escolha de Si-

mone Tebet como candidata de PSDB-
MDB-Cidadania, o presidente do MDB
de Pernambuco, o deputado federal
Raul Henry, ressaltou o apoio da se-
ção local ao nome da senadora para
concorrer ao Palácio do Planalto.

Fã
Raul Henry é deputado federal e

já foi vice-governador na primeira
gestão de Paulo Câmara (PSB). Com
forte ligação com o senador Jarbas
Vasconcelos (MDB-PE), ele sempre
foi um dos entusiastas da candidatura
de Simone Tebet.

Atenção
O Conselho Regional de Contabi-

lidade de Goiás (CRC-GO) orienta so-
bre o prazo para declarar o Imposto
de Renda de Pessoa Física (IR) que
chega ao fim no dia 31 de maio. 

Matemática
Com expectativa de receber 24,1

milhões de declarações, a Receita Fe-
deral do Brasil (RFB) afirma que já
recebeu mais de 19 milhões de decla-
rações. Em Goiás, até o dia 20 de maio,
foram entregues 794.062 declarações,
sendo que a estimativa é de 1.080.000. 

2 A Paróquia Nossa Senhora As-
sunção, no setor Itatiaia, em Goiâ-
nia, está recebendo agasalho e
doações às pessoas carentes.

CURTA
t

Com Doria, Marconi chama Caiado
de “governadorzinho incompetente”

“Sei que não fui coerente e nem medi as minhas palavras”
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PIX não aposentará a 
Caixa dos brasileiros
Sergio Takemoto

Qual é o banco que concede 70% do crédito
para habitação popular no Brasil? E a instituição
financeira que cuida do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, o FGTS, considerado a “pou-
pança do trabalhador”, que financia a casa pró-
pria, o saneamento básico e socorre quem perde
o emprego ou é acometido por doença grave?

Que banco está presente em quase 100% dos
5.570 municípios para que ações sociais cheguem
a quem mais precisa? Na pandemia da Covid-
19, qual foi a estatal que pagou mais de R$ 354
bilhões em auxílio emergencial e outros benefí-
cios para 126 milhões de pessoas [mais da
metade da população]?

Que empresa pública honra o pagamento de
R$ 16,6 bilhões a famílias carentes que recebem
o Auxílio Brasil [recursos que ultrapassaram
R$ 36,5 bilhões em 2016,
com o Bolsa Família]? Qual
banco concedeu 287.347
financiamentos estudantis
pelo Fies, só em 2015?

Quem faz tudo isso
pelo Brasil é a nossa cen-
tenária Caixa Econômica
Federal. Presente na vida
dos brasileiros desde
1861, o banco foi fundado
no dia 12 de janeiro da-
quele ano, por decreto de
Dom Pedro II, em um mo-
mento que se intensifica-
va o sonho da liberdade
no País. Surgia a Caixa,
com o propósito de in-
centivar a poupança, con-
ceder empréstimos sob
penhor, realizar o sonho
dos brasileiros por opor-
tunidade, ascensão social e um futuro melhor.

Passados 161 anos de consolidação e forta-
lecimento do banco público dos brasileiros, o
atual presidente da República chega ao ponto
de dizer este mês, em um evidente ato falho,
que “o PIX está aposentando a Caixa Econômi-
ca”. A fala de Bolsonaro comprova, portanto,
as reais intenções do governo de, sim, privatizar
até a Caixa Econômica Federal.

Ora, sem desmerecermos a contribuição desta
nova ferramenta ao universo bancário, seria o
PIX capaz de “aposentar” um patrimônio desta
dimensão e importância para o País? Para provar
ao presidente [se é que ainda precisa!] o tamanho
e a relevância do “banco da matemática” que
este governo pretende ir vendendo ao mercado
— como é o caso, por exemplo, da subsidiária
Caixa Seguridade —, vamos a mais números.

A Caixa possuiu uma rede de atendimento
formada por 25.843 unidades, entre agências
[3.372], lotéricas [13.422] e correspondentes Caixa
Aqui [9.049]. São 86 mil empregados que provaram
ser essenciais ao Brasil, especialmente na pande-
mia, quando se mantiveram na linha de frente
do atendimento à população, inclusive em finais
de semana e jornadas prolongadas de trabalho.

Dos 146,2 mil clientes do banco, mais de 144
mil são pessoas físicas: gente que diariamente
precisa da Caixa Econômica Federal para ter
acesso a crédito mais barato, ao Financiamento
Estudantil (Fies), à casa própria.

Só na poupança, são 200,5 milhões de contas.
Ano passado, o volume de dinheiro poupado e
guardado na Caixa superou R$ 365 bilhões.

A poupança, aliás, é uma das características
primordiais da Caixa. Desde 1861, o banco é
procurado pelas camadas mais carentes da po-
pulação pela segurança que dá aos depositantes.
A caderneta de poupança número 43 da Caixa
Econômica de São Paulo, aberta em 1875, per-
tencia a Judas, escravo de Manuel de Andrade.

Novos dados da pesquisa “Raio X do Investidor
Brasileiro” — realizada desde 2017 pela Anbima
[Associação Brasileira das Entidades do Mercado
Financeiro e de Capitais] em parceria com o
Datafolha — mostram que a poupança lidera
entre investidores das classes D e E, perfil pre-
dominante de clientes da Caixa.

Segundo informações do levantamento, di-
vulgadas no último dia 6, “a agência bancária
ainda é o principal ponto de conexão dos inves-
tidores das faixas de menor renda”. E mais: “Do
total dos investidores das classes D/E, 26% utili-

zam o contato presencial
com o gerente ou asses-
sor”. Esse é o diferencial
do banco federal 100%
público: o contato olho no
olho do cliente com o ban-
cário, a presença [física]
da Caixa na vida dos bra-
sileiros — algo que ne-
nhum serviço ou ferra-
menta eletrônica pode
substituir ou “aposentar”.

A Caixa Econômica Fe-
deral ainda é responsável
pelo pagamento do PIS
[Programa de Integração
Social]. Na pandemia, por
exemplo, o banco anteci-
pou R$ 4,6 bilhões para
fazer este abono chegar
a mais de 6 milhões de
pessoas. Também conce-

deu aproximadamente R$ 77 bilhões em crédito
a micro e pequenas empresas.

Em 2020, pelo [extinto] Minha Casa Minha
Vida, a Caixa investiu R$ 24,2 bilhões na construção
de 181,1 mil unidades habitacionais. Os números
são ainda mais expressivos em anos como 2013,
quando os investimentos foram da ordem de R$
54 bilhões para a entrega de 693 mil moradias.

A Caixa também administra as loterias fede-
rais que, só em 2021, arrecadaram R$ 18,493 bi-
lhões — recursos direcionados a ações em áreas
sociais, como educação, saúde e segurança pú-
blica, entre outras.

Ano a ano, o banco vem registrando resultados
financeiros positivos [o lucro líquido gerencial
da Caixa, no primeiro trimestre de 2022, foi R$
3 bilhões], mantendo seu foco no social.

Ao longo de todos esses 161 anos, a Caixa
Econômica Federal vem vencendo desafios —
a exemplo das constantes ameaças de ser pri-
vatizada — e escrevendo seu próprio destino.

Que venham ou-
tros PIXs e tudo o
que puder contribuir
para o desenvolvi-
mento da nação. Este
é o propósito da Cai-
xa: é a serviço do de-
senvolvimento do
País e para a melho-
ria da vida de cada
brasileiro que a Cai-
xa Econômica Fede-
ral permanecerá.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Sergio Takemoto é presi-
dente da Federação das
Associações da Caixa Eco-
nômica Federal (Fenae)

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

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

Rogério Silva 
Goiânia

{
“Gostaria que esse,
que é o pior
governador da
história, aceitasse,
que tivesse
humildade para
debater comigo olho
no olho sobre
qualquer assunto.
[...] Não precisa ter
medo. Gostaria de
aproveitar para
desmentir as 
fakes que esse
governadorzinho
incompetente foi
capaz de produzir”

Marconi Perillo (PSDB), ex-governa-
dor, ao falar ontem sobre o desejo
de debater em ano eleitoral com o
governador Ronaldo Caiado (UB)

@jornalohoje
os aumentos de pedágios anunciados no
mês passado seriam, segundo documento
da agência Nacional de Transportes Terres-
tres (aNTT), em resposta ao Tribunal de
Contas da União (TCU) para cobrir mais de
r$ 610 milhões em indenizações para a
Concessionária das rodovias Centrais do
Brasil (Triunfo Concebra). o valor pode ul-
trapassar r$ 610 milhões. Segundo o rela-
tório, a empresa já foi multada 96 vezes,
somando mais de r$ 310 milhões. "Bom
demais. Um contrato que permite a em-
presa não fazer nada e ainda assim ser in-
denizada", ironizou o leitor.

Gilson Neto

@ohoje
o deputado estadual do rio de Janeiro, ro-
drigo amorim (PTB) – conhecido por que-
brar a placa de Marielle Franco – disse que
a vereadora trans de Niterói, Benny Briolly
(PSoL), é uma “aberração da natureza”.
“Um vereador homem, pois nasceu nasceu
com pênis e testículos”, declarou em ses-
são na última terça (17), na assembleia Le-
gislativa daquele estado (alerj).
“Lamentável”, comentou o internauta.

Thiago Oliveira Martins (@prof.thmartins)

@jornalohoje
a influenciadora digital Camila Loures pu-
blicou um vídeo em seu instagram na úl-
tima quinta-feira (19/5) onde pede
desculpas a um motorista de aplicativo. No
início da semana, Camila afirmou ter sido
expulsa de um carro após pedir para que o
motorista subisse os vidros devido ao frio
em São Paulo. “Tanta situação se resolve
fora de rede social, na verdade tudo se re-
solve no mundo real”, disse o leitor.

Fred (@fred130186)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

A fala de
Bolsonaro

comprova as
intenções de
privatizar
até a Caixa
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As empresas mais bem posicionadas
numa relação que inclui as melhores políticas
de inovação caminham para agregar maior
inteligência em processos, produtos e serviços
oferecidos ao campo. A Cargill Nutrição Ani-
mal, dona da marca Nutron, concentra sua
atuação principalmente no desenvolvimento
de ferramentas para que produtores possam
tomar “decisões melhores, mais rápidas e
mais informadas”, afirma Leonardo Gondim,
diretor de marketing e tecnologia Latam
South da empresa.

Diante do volume de dados atualmente
à disposição desses produtores, prossegue
Gondim, pode ser um desafio obter insights
que permitam direcionar corretamente as
ações a campo. Por isso, as ferramentas di-
gitais desenvolvidas globalmente pela com-
panhia “ajudam os agricultores a compreen-
der e interpretar os dados para melhorar a
saúde animal e a produtividade, dando a
eles uma vantagem de mercado”.

Entre outras soluções inovadoras, relem-
bra Gondim, ainda em 2019, a Cargill Nutri-
ção Animal colocou no mercado a Nutron
Layers, destinado à avicultura, mais preci-
samente ao segmento de postura. O produto
incorpora programas nutricionais, combi-
nados com análise de dados, serviços de
saúde e software para auxiliar na tomada
de decisões. A linha de produtos para o
setor de suínos foi reforçada pela renovação
do sistema Utmost, utilizado na definição
de modelos mais precisos no suprimento
de nutrientes aos animais, com maior im-

pacto na fase de terminação. Ainda no mes-
mo setor, adianta Gondim, por meio da pla-
taforma Porkmax, as equipes técnicas da
companhia conseguem personalizar pro-
gramas nutricionais “para atingir a lucrati-
vidade ideal para o produtor”.

Para a pecuária leiteira, a companhia lan-
çou as linhas NutronMilk, de núcleos para
vacas em lactação, com novos aditivos, e
ainda o Reveal, aparelho portátil que permite
a análise em tempo real de matéria seca
usada na ração e que pode ser aplicado tam-
bém na pecuária de corte, oferecendo diag-
nósticos instantâneos aos produtores. “Tam-
bém trouxemos para o Brasil o Dairy Enteligen,
uma plataforma de gerenciamento de dados
para a pecuária leiteira já utilizada no Canadá,
EUA, Itália, entre outros”, acrescenta ele.

Pesquisa reforçada
A pandemia não alterou os planos de in-

vestimento em pesquisa, desenvolvimento
e inovação da empresa, que não só manteve
integralmente o orçamento já definido como
decidiu reforçar o setor, sustenta Gondim.
A empresa inaugurou novo centro de pes-
quisas em suinocultura no interior de Minas
Gerais. Parte dos investimentos foi direcio-
nada para ferramentas e soluções de suporte
ao cliente de forma remota. A Cargill Nutrição
Animal investiu ainda na ampliação do cen-
tro de pesquisa em Mogi Mirim, dedicado a
ruminantes, assim como expandiu sua ca-
pacidade de pesquisa por meio de parcerias
com universidades e clientes.

2 “O setor de fabricação
de agroquímicos está em
processo de migração para
uma indústria que vai com-
binar informações e produ-
tos químicos”, antecipa Ro-
berson Sterza Marczak, ge-
rente de inovação da Adama
Brasil, que já adota tecno-
logia digital como um de
seus pilares. Segundo ele, a
empresa entendeu há mais
de uma década que a agri-
cultura do futuro envolverá
a consolidação de uma in-
dústria que passará a for-
necer não apenas produtos
químicos, mas também ser-
viços e especialmente ser-
viços digitais.
2 Conforme Marczak, a es-
tratégia para a área de ino-
vação baseia-se num tripé
que contempla investimentos,
governança e “uma política
de seleção e avaliação de pro-
jetos, para que as ideias não
fiquem perdidas pelos cor-
redores”. Presente em mais
de uma centena de países, a
Adama mantém seu polo de
desenvolvimento agrodigital
no Brasil. Mais recentemente,
a empresa trabalhou no pro-
jeto de desenvolvimento de

um sistema de pulverização
aérea – o Amada Air – que
praticamente elimina a de-
riva de defensivos e, portanto,
a perda do insumo. 
2 Paralelamente, investiu
no fortalecimento de sua
rede de estações meteoroló-
gicas, agregando novas fun-
cionalidades. “Incluímos al-
gumas funções a mais, como
sensores de radiação solar,
medição de graus-dia, soma
de temperaturas diárias. O
que diferencia nossa estação,
no entanto, é a possibilidade
de o produtor acessar dados
históricos sobre a proprie-
dade, o que permite a tomada
de decisões com base em in-
formações concretas”, deta-
lha Marczak.
2 O aplicativo Adama Pas-
tagem, para monitoramento
de pragas, oferece a possibi-
lidade de gerar relatórios es-
pecíficos. “O produtor envia
esse relatório pelo celular
para um consultor, que pode
encaminhar a recomendação
para um agrônomo gerar a
prescrição para aplicação do
defensivo. O próximo passo
será conseguir, nas secreta-
rias estaduais de Agricultura,

a validação da prescrição via
aplicativo”, acrescenta. A Ada-
ma Brasil mantém a desti-
nação de uma fatia entre
1,2% a 1,4% de seu fatura-
mento para o setor de inova-
ção durante a pandemia.
2 Com investimentos glo-
bais ao redor de € 2,3 bi-
lhões, a Bayer lançou no
País a plataforma Intacta 2
Xtend, que corresponderá à
terceira geração de soja
transgênica, com previsão
de novos ganhos de produ-
tividade para a cultura. Re-
sistente a herbicidas como
o Dicamba, o novo produto
amplia a proteção da lavou-
ra contra lagartas.
2 Num sistema de inovação
aberta e colaborativa, a Ini-
ciativa Carbono Bayer, em
parceria com a Embrapa, pre-
tende desenvolver um mo-
delo para mensuração de cap-
tura de carbono, sistema es-
sencial para que o setor con-
siga desenvolver esse mer-
cado e passe a ser remune-
rado adequadamente pela
prestação de serviços am-
bientais, no caso, pela miti-
gação de emissões de gases
do efeito estufa.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Empresas do agro incorporam mais
inteligência em produtos e processos

O Índice de Confiança do Empresário Industrial
(Icei) recuou 0,3 ponto percentual em maio, passando
de 56,8 pontos em abril, para 56,5 em maio. Os dados
foram divulgados sexta-feira (20) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

De acordo com a CNI, o índice variou de maneira
distinta entre os diferentes setores industriais. Dos 29
setores analisados, 14 demonstraram aumento da confiança
no mês e 13 apresentaram recuo na confiança. Em dois se-
tores, a confiança dos empresários permaneceu neutra.

O Icei varia de zero a 100 pontos. Valores acima de 50
pontos indicam que o grau de confiança empresarial é
maior e mais disseminado. Quanto mais próximo de
zero, menor a confiança.

Em maio, os setores mais confiantes foram os de ma-
nutenção, reparação e instalação de máquinas e equipa-
mentos, que atingiu 60,3 pontos; seguida do de biocom-
bustíveis (60,2); produtos farmoquímicos e farmacêuticos
(60,1); produtos diversos (59,8); e extração de minerais
não metálicos, que fechou em 59,5 pontos.

Os setores que apresentaram maior queda na confiança
foram os de produtos de borracha, com 50,6 pontos;
produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (52,2);
produtos têxteis (53); equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e outros (53,1); além do setor de couros e
artefatos de couro, que ficou com 55.

Os dois setores em que a confiança empresaria não
variou foram: confecção de artigos do vestuário e acessó-
rios, e produtos de madeira.

Recorte regional
Segundo a entidade, o índice também teve resultados

distintos nas regiões do Brasil. De abril para maio, o indi-
cador avançou nas indústrias do Centro-Oeste (de 57,6
para 58) e do Sul (de 55,5 para 56,1); manteve-se estável
no Nordeste (em 57,1); e caiu Sudeste (de 55,8 para 55,5)
e no Norte (de 60,1 para 58,5).

A CNI ressaltou que o resultado para maio demonstra
que a indústria “como um todo segue confiante”, uma
vez que, apesar do contraste regional e setorial, a con-
fiança permaneceu acima da linha dos 50 pontos em
todos os 29 setores.

Para a elaboração do levantamento foram ouvidas 2.251
empresas, sendo 893 pequeno porte, 815 médio porte e 543
de grande porte, entre os dias 2 e 10 de maio. (ABr)

Icei passou de 56,8 pontos em abril para 56,5 pontos em maio

MJ diz que Mastercard será
investigada por elevar taxa

BALANÇO

Econômica

Confiança do
empresário
industrial
recua 0,3 ponto
percentual 

Os Microempreendedores Individuais (MEI) e os
donos de micro e pequenas empresas têm até o próximo
dia 31 para refinanciarem suas dívidas com a União
por meio do Programa de Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp).
A iniciativa permite reduzir e até mesmo liquidar
multas, juros e encargos para empresas de forma pro-
porcional às perdas de faturamento durante a pandemia.
Ou seja, quanto maior a queda no faturamento, maior
o desconto em cima das dívidas. O saldo dos passivos
poderá ser parcelado em até 15 anos (180 vezes), com
vencimento da entrada a partir de maio de 2022.

Também chamado de “Refis do Simples”, o Relp permite
ainda que os pequenos negócios possam aderir mesmo
que não estejam atualmente no Simples Nacional. Ou seja,
aqueles que tenham sido excluídos ou desenquadrados
do regime poderão participar do programa e parcelar
suas dívidas, desde que tenham sido apuradas pelo Simples
e inscritas até fevereiro de 2022. Parcelamentos rescindidos
ou em andamento também poderão ser incluídos. 

Dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
apontam que há 2,3 milhões de empresas com dívidas ativas,
entre elas Microempreendedores Individuais (MEI), Micro-
empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que
contabilizam um montante de mais de R$ 139 bilhões em
passivos.  (Raphael Bezerra, especial para O Hoje)

Refinanciamento
de dívidas pelo
Relp termina dia 31

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública informou
que, diante de denúncia feita
pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), a ad-
ministradora de cartões Mas-
tercard Brasil será investigada
“por possível elevação da taxa
de intercâmbio cobrada sobre
o uso de cartões de crédito e
débito, utilizados para recebi-
mentos nos supermercados”.

A taxa de intercâmbio é
paga pela empresa usuária
do cartão aos bancos emisso-
res do serviço, pelo uso do
sistema de crédito e débito.

Em nota, o ministério in-
forma que a Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Senacon)
encaminhou ofícios à Master-
card Brasil e ao Banco Central
informando que deu início à
apuração da denúncia dos su-
permercadistas. A Abras infor-
mou que o aumento dessa taxa
será repassado ao consumidor.

A Mastercard informou à
associação que a alteração da
taxa de intercâmbio repre-
senta uma “busca de expan-
são do ecossistema de paga-
mentos eletrônicos, especial-
mente em transações com

cartões, presencialmente ou
virtualmente”.

O Ministério da Justiça
acrescenta que a Mastercard
e outra administradora têm
sido alvo de ações coletivas,
no Reino Unido, por abusivi-
dade da cobrança da taxa de
intercâmbio. “Mais de cem
mil empresas britânicas já en-
traram na justiça questionan-
do o aumento de preço das
taxas, alegando que as duas
administradoras de cartão es-
tão se prevalecendo da con-
dição de dominantes do mer-
cado naquele país”. (ABr)
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Francisco Costa

Membro da diretoria e
uma das figuras icônicas do
PCdoB em Goiás, a ex-depu-
tada estadual Isaura Lemos
acompanha de perto e com
interesse os passos da fede-
ração que o partido tem com
o PT e o PV. Para ela, a suges-
tão da sigla aliada PSB de in-
dicar o nome do ex-governa-
dor José Eliton como pré-can-
didato ao governo é acertada
e deve ser bem debatida. “Dia-
loga além dos setores que as
esquerdas alcançam.”

Vale citar, o PT colocou o
nome de Wolmir Amado
como pré-candidato e, con-
forme cronograma da sigla,
só haveria uma definição
dentro da federação em 28
de maio. Isaura e o PCdoB
defendem que essa escolha
– que deve contar com a opi-
nião de todos – ocorra o
quanto antes, uma vez que
os partidos de direita já estão
em pré-campanha, partici-
pando de encontros regionais
e visitando as cidades.

Ela se refere aos pré-can-
didatos ao Palácio das Esme-
raldas Ronaldo Caiado (União
Brasil), governador que tentará
a reeleição; deputado federal
major Vitor Hugo (PL), repre-
sentante de Bolsonaro (PL) no
Estado; e o ex-prefeito de Apa-
recida de Goiânia, Gustavo
Mendanha (Patriota). 

“A tática da federação é
para eleger o Lula. E, para
isso, o PT entendeu em ou-
tros Estados que não tivesse
candidatura própria, para
ampliar as alianças. Mesmo

assim, foi lançado o nome
de Wolmir, que é excelente
e tem capacidade adminis-
trativa. Mas entendemos que
precisamos de um nome que
amplie mais o diálogo onde
as esquerdas têm mais difi-
culdades. Foi quando surgiu
o ex-governador José Eli-
ton”, explica Isaura. “Acha-
mos que ele poderia cum-
prir esse papel.”

Ainda segundo ela, Wolmir
apareceu como nome antes
mesmo da federação. Mas
com essa oficialização, é pre-
ciso ampliar ainda mais.
“Existe disposição no PT de
continuar dialogando. Mas
algumas alas continuam a de-
fender o nome de Wolmir.
Mas existe essa disposição de
chegarmos a melhor propos-
ta. Decisão que deve ser de
consenso. Ou então, levare-
mos para a nacional. Como é
um projeto nacional [de apoio
a Lula], qualquer nome pas-
sará por lá”, ressaltou. 

A ex-deputada diz, ainda,

que lutará para garantir esse
consenso. Além disso, espera
conseguir uma definição an-
tes do dia 28.

Chapa
O PCdoB indicou para o

Senado a ex-deputada esta-
dual Denise Carvalho. Isaura
afirma que o PV também tem
o direito de fazer indicações
para a majoritária, inclusive
para suplência. Quando per-
guntado a ela sobre a posição
do presidente estadual do PV,
Cristiano Cunha, de perma-
necer na base do governador
Ronaldo Caiado, ela disse
achar pouco provável.

“Esse posicionamento é di-
fícil. Desde que fizemos a fe-
deração, a proposta é tratar
os três partidos com o mesmo
estatuto”, desacredita qualquer
chance nesse sentido. Cunha
espera receber uma autoriza-
ção da direção nacional, mas
Isaura vê a federação em sin-
tonia neste sentido.

Inclusive, ela afirma que o

PCdoB lançará dois nomes a
deputado federal pela federa-
ção: o professor Railton Souza
e o médico Antônio Teles. Para
estadual, serão seis. “Entre eles,
eu virei como pré-candidata a
estadual”, arremata.

PV
Durante a semana, o presi-

dente do PV, Cristiano Cunha,
conversou com o Jornal O hoje.
Segundo ele, "existe a federa-
ção, mas cada partido está para
um lado. Então, vamos levar o
nosso desejo para nacional.
Poderíamos discutir o nome
de José Eliton se houvesse
união, mas o PT insiste no
nome do Wolmir.”

O desejo a que Cunha se
refere é se manter na base de
Caiado. Além da questão do
nome de Wolmir, o presidente
- que reclama de falta de diá-
logo - também queria uma de-
finição antes do dia 28.

PT
Presidente do PT, Katia Ma-

ria – que também é pré-can-
didata à deputada estadual –
afirmou que o partido fez um
encaminhamento ao nome de
Wolmir, mas que existe diálogo
na federação. “Na segunda (23)
conversaremos com o PCdoB,
pois eles ainda não dialogaram
com o Wolmir, como fizeram
com o José Eliton.” 

Segundo ela, na quinta-fei-
ra (19) teve um encontro com
Cristiano Cunha, na presença
do Wolmir, e ele não falou so-
bre permanecer na base de
Caiado. Na verdade, teria fi-
cado otimista com o nome in-
dicado pelo PT. 

“Mas o debate está maduro.
A perspectiva é discutir o me-
lhor nome para fazer palanque
para Lula e derrotar Caiado.
Se o diálogo avançar mais rá-
pido para uma definição, me-
lhor pois já vamos para a rua”,
declarou ela, que quer chegar
ao dia 28, no encontro estadual
do PT, com uma decisão de
consenso dos três partidos. (Es-
pecial para O Hoje)

Ex-deputada estadual Isaura Lemos (PCdoB) diz ver como acertada a indicação do ex-governador José Eliton (PSB) como pré-candidato

O presidente da República,
Jair Bolsonaro (PL), se encon-
trou ontem (20) com o em-
presário Elon Musk, dono da
Tesla e da Starlink, no interior
de São Paulo. No encontro,
eles conversaram sobre uma
parceria do governo brasileiro
com a empresa de conectivi-
dade sub-orbital Starlink.

De acordo com Musk, a ra-
zão da visita é viabilizar a co-
nexão de 19 mil escolas bra-
sileiras usando o sistema de
satélites de internet. Além dis-
so, a Starlink também auxi-
liará no monitoramento am-
biental da Amazônia.

O Ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, que também
participou do encontro, disse
que o satélite da Starlink po-
derá contribuir com a preser-
vação da floresta monitorando
os desmatamentos. “Os saté-
lites dele ficam a 550 km da
Terra. O satélite pode nos in-
formar que estava ali tendo
uma serra eletrica e o governo
irá conferir se é um lugar
onde esta tendo desmatamen-
to legal ou ilegal”, disse o mi-
nistro em entrevista coletiva.

Bolsonaro confirmou que
os satélites de Musk poderão
auxiliar o governo federal na
identificação das queimadas.
“Essa participação vai nos
ajudar a preservá-la [a Ama-
zônia]”, disse.

O presidente afirmou ainda

que colocou à disposição de
Elon Musk a base de Alcântara
para ser usada pela SpaceX,
empresa aeroespacial também
controlada pelo bilionário. "A
base de lançamento de Alcân-
tara está disponível, como con-
versado entre ele e o coman-

dante da Força Aérea", afir-
mou Bolsonaro.

Além do monitoramento
da Amazônia, Musk também
propõe oferecer internet de
banda larga no país em áreas
rurais ou de difícil acesso. “E
o sonho dele é ajudar na edu-

cação conectando as escolas
em áreas rurais”, disse o mi-
nistro Fábio Faria.

Esta foi a segunda reu-
nião entre Fábio Faria e
Elon Musk. Antes, eles já
haviam conversado sobre
esse tema em um encontro
nos Estados Unidos.

Bolsonaro também con-
versou com Musk sobre a
compra do Twitter pelo em-
presário. "Terminei há pouco
a conversa com ele. O quali-
fiquei como o mito da liber-
dade após ele comprar o
Twitter. Isso demonstra a li-
berdade de imprensa que
sempre defendemos, quere-
mos e desejamos. Liberdade
total", disse o presidente.

Questionado se os satélites
não poderiam dar a Musk in-
formações privilegiadas de in-
teresse nacional, Faria negou.
"Os satélites estão lá, o que a
gente está querendo é que to-
das as informações que eles
já têm, que eles possuem, que
eles possam dividir com o go-
verno. Eles é que estão abrindo
mão da soberania deles para
nós", explicou o ministro. (ABr)

Musk e Bolsonaro discutem monitoramento da Amazônia

PARCERIA

Além disso, o uso de um satélite da Starlink deverá oferecer internet para 19 mil escolas no Brasil

PT afirma que
tratativa está
madura e espera
chegar ao melhor
nome antes do dia
28 de maio,
quando terá seu
encontro estadual

“Dialoga além dos setores que
esquerdas alcançam”, diz Isaura
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Yago Sales

Depois que soube da fal-
sificação de diplomas usando
modelos do Instituto Nacio-
nal de Aperfeiçoamento Pro-
fissional, que oferece cursos
livres no site Só Educador, o
proprietário, Carlos Henri-
que de Sousa Barros, disse
que os advogados vão de-
nunciar o caso à Polícia Fe-
deral (PF) de Goiânia.

Reportagem do jornal O
Hoje publicada dia 19 de maio
revelou que a servidora co-
missionada Nubia Pereira da
Silva Ribeiro cobrava R$100
por diploma falso de pós-gra-
duação dentro do gabinete 10
do vereador Kleybe Morais
(MDB) na Câmara Municipal
de Goiânia. O parlamentar
disse que a servidora foi afas-
tada das funções. 

O documento adulterado,
que foi negociado e comprado
pela reportagem, era da escola
de Carlos Henrique, que fun-
ciona no Ceará. “É com com-
plexa indignação que recebe-

mos o fato ocorrido, pois afeta
diretamente uma empresa que
atua no mercado. Essa empresa
tem como fundamento a trans-
parência e o desenvolvimento
de um trabalho que busca be-
neficiar profissionais por meio
da tecnologia”, disse ele à re-
portagem no início da noite
de sexta-feira (20).

Em uma nota redigida
com participação do setor ju-
rídico da escola, esclarece
que a instituição não possui
nenhum representante em
Goiânia e a única forma de
obter acesso ao serviço é por
meio da nossa plataforma. 

A nota destaca ainda que a

servidora, nomeada no gabi-
nete do vereador Kleybe Mo-
rais, “utilizava-se do nome da
plataforma e dos cursos da Só
Educador (pertencente ao gru-
po INCI) falsificando certifica-
dos, alterando nome, conteúdo
programático e data de con-
clusão destes, a fim de vendê-
los para os candidatos que fo-
ram aprovados no certame e
necessitavam de certificação
de especialização (pós gradua-
ção)”. Como revelou a repor-
tagem, a adulteração era feita
em documentos vendidos para
professores que não tinham
diploma de pós-graduação, exi-
gido no processo seletivo

001/2021 da Secretaria Muni-
cipal de Educação. 

Na quinta-feira, a advoga-
da Albanita Máximo, que re-
presenta a Associação Nacio-
nal dos Aprovados em Con-
cursos Públicos, disse que vai
pedir a suspensão do processo
seletivo por suspeita de irre-
gularidades a partir da falsi-
ficação e venda de certificados
que podem ter beneficiado
alguns dos convocados pela
SME. A pasta informa que
continua averiguando a do-
cumentação e, caso identifi-
que algum caso específico, o
professor deverá ser exone-
rado.  (Especial para O Hoje)

Membros de um clube de tiro em
Aparecida de Goiânia gravaram um
vídeo em que mostram armas dentro
de caixas em formas de livros. Na
filmagem, um deles diz, em tom de
deboche, que eles “adoram” o ex-
presidente e pré-candidato ao Palácio
do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). O vídeo foi feito em resposta à
declaração do principal adversário
de Jair Bolsonaro (PL) com a pro-
messa de “substituir clubes de tiro
por clubes de livro”.  

A publicação foi feita na página do
delegado paulista Paulo Bilynskyj em
uma rede social. No vídeo, ele estava
nas dependências do clube de tiro TZB,
no setor Vila Brasília, em Aparecida
de Goiânia. “Oi, Lula! A gente já come-
çou o clube do livro aqui do TZB, em
Goiânia. A gente adora você, cara. Olha
que livro bonito”, disse o delegado ao
apontar para as armas.

Em entrevista ao O Hoje, o dono
da TZB, Hugo Santos, afirmou que o
vídeo se trata de uma “ironia refle-
xiva”. “A menos que se instale um
regime comunista no Brasil, os clubes
de tiro continuarão a funcionar nor-
malmente, independente do resultado
das próximas eleições. Que conste
que o Sr. Paulo Bilynskyj não é fun-
cionário do Clube, mas é filiado”,
ressaltou Hugo Santos. 

O proprietário defendeu que os clu-
bes de tiros proporcionam “ diversão
e esporte”, além de “gerar empregos''.
Ele também ressaltou que Paulo Bi-
lynskyj estava dentro da loja da TZB e
que as caixas em formas de livros são
cofres vendidos para esconder armas.

Nas redes sociais, o assunto dividiu

opiniões. Pelo perfil Jornalismo Wan-
do, o cientista social e jornalista João
Filho comentou: “Isso se chama amea-
ça de morte”. Já o deputado federal
Coronel Tadeu (PL) provocou Lula.
“Transformar clube de tiro em leitura

é fácil, quero ver transformar boca
de fumo em biblioteca”, afirmou. Com
a mesma opinião, a deputada estadual
pela Bahia Talita Oliveira (Republi-
canos) rebateu o petista: “Mais clubes
de tiro e menos Lula. Mais proteção à

família e menos PT. Esse é o recado!”.
A pesquisadora baiana Michele

Prado questionou as autoridades sobre
as investigações acerca do ”extremis-
mo da direita”. “Perguntem se a PF já
publicou algum relatório de monito-
ramento do extremismo de direita
nas forças militares? Nunca. Nem in-
formam se estão monitorando grupos
bolsonaristas, os clubes de tiro, os in-
divíduos que adquiriram armas nos
últimos 2 anos. Não temos nenhuma
informação”, publicou.

Desde 13 de abril, a Polícia Civil
de São Paulo apura supostas ameaças
de morte contra Lula feitas por meio
do site do Partido dos Trabalhadores.
O inquérito foi autorizado pelo dele-
gado da Delegacia de Crimes Eletrô-
nicos do Departamento Estadual de
Investigações Criminais (Deic), Laércio
Ceneviva Filho.

Histórico
Paulo Bilynskyj é instrutor de tiros,

delegado da Polícia Civil de São Paulo
e professor da Estratégia Concursos.

Em 2020, ele se envolveu em uma
briga no prédio onde Lula reside, o
Hill House, em São Bernardo do Campo,
em São Paulo. Na ocasião, a namorada
dele, a modelo Priscila Delgado de Bar-
ros, de 27 anos, foi encontrada morta
com marcas de tiros. A versão susten-
tada é de que ela  teria atirado em
Paulo seis vezes e depois se matado
com um disparo no peito. 

Ele passou por cirurgia e se recu-
perou após um período internado. O
casal costumava ostentar armas de
fogo. O caso segue em investigação.
(Thauany Melo, especial para O Hoje)

Em resposta a Lula, membros de clube de tiro exibem armas

AMEAÇA OU DEBOCHE?

Após reportagem
do jornal O Hoje,
servidora foi
afastada do
gabinete do
vereador Kleybe
Morais; SME
analisa
documentos para
identificar fraude
na venda ilegal
de diplomas 

Escola usada por assessora
em fraude vai procurar a PF

Reprodução Instagram
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O documento
adulterado, que foi
negociado e
comprado pela
reportagem, era da
escola de Carlos
Henrique, que
funciona no Ceará
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“Oi, Lula! A gente já começou o clube do livro aqui do TZB, em Goiânia. A gente adora você, cara.
Olha que livro bonito”, disse o delegado paulista Paulo Bilynskyj ao apontar para as armas

Pedro Pinheiro
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Breno Modesto

Ainda buscando sua pri-
meira vitória no Campeonato
Brasileiro da Série A, o Atlético
Goianiense entra em campo,
neste sábado (21), pela com-
petição nacional com um novo
comandante. Depois da derrota
sofrida para o Atlético Mineiro,
no último sábado (14), a dire-
toria rubro-negra demitiu Um-
berto Louzer e trouxe Jorginho,
que volta ao clube depois de
um ano.

Por falta de tempo hábil
para a regularização, o novo
comandante acabou não es-
treando na vitória contra o
Antofagasta, na terça-feira (17),
pela Copa Sul-Americana. Ago-
ra, diante do Coritiba, Jorginho
faz sua reestreia no comando
técnico atleticano. E, logo de
cara, deve promover algumas
alterações na formação titular
do Rubro-Negro. 

Sem o volante Baralhas e o
atacante Léo Pereira, suspen-
sos pelo terceiro cartão ama-
relo, e o lateral-direito Dudu,
que segue entregue ao depar-
tamento médico, Jorginho deve
promover as entradas de Wan-
derson, que vai para a zaga,
no lugar de Edson, que será
deslocada para atuar como vo-
lante, sua posição de origem,
e Luiz Fernando. Na direita,
Hayner seguirá como titular.

Coritiba
Para enfrentar o Atlético

Goianiense, o técnico para-
guaio Gustavo Morínigo
tem apenas uma dúvida em
sua escalação. Alef Manga,
José Hugo e Fabrício Daniel
disputam uma das três va-
gas no ataque. No último
treinamento antes do con-
fronto contra o Dragão, os
três ocuparam a posição,
que, atualmente, pertence
a Alef Manga.

Fabrício Daniel foi titular
diante do Avaí, na quinta
rodada do Brasileiro, mas
não atuou nas duas últimas

partidas. Já José Hugo ini-
ciou jogando contra o Amé-
rica-MG, no último domingo
(15), mas na vaga de Igor
Paixão, que estava lesiona-
do. Como já está recupera-
do, o atacante deve voltar
à escalação inicial.

No entanto, há dois joga-
dores que ficaram fora da lista
de relacionados. O meia Thon-
ny Anderson, que, há um mês,
sofreu uma lesão no pé, deixou
o departamento médico, mas
segue aprimorando sua parte
física. Por opção de Morínigo,
o atacante Clayton, ex-Vila
Nova, também ficou de fora.

Histórico
Esta será a décima sétima

vez que Atlético Goianiense e
Coritiba se enfrentarão. Nas
16 vezes anteriores, bastante
equilíbrio. Cada uma das equi-
pes levou a melhor em sete
oportunidades. Além disso, em-
pataram duas vezes. 

O último duelo aconteceu no
início do ano passado. Ainda pela
Série A de 2020, o Dragão fez
valer o mando de campo e der-
rotou o Coxa, que já estava re-
baixado à Série B, por 3 a 1, com
gols de Gilvan, Wellington Rato
e um gol contra de Guilherme
Biro. (Especial para O Hoje)

Na estreia de
Jorginho, Atlético
encara o Coritiba e
tenta conquistar
primeira vitória no
Brasileiro

Na última quinta-feira (19),
o técnico Dado Cavalcanti fez
sua estreia no comando téc-
nico do Vila Nova. Jogando
em casa, o Tigre ficou no em-
pate sem gols com a Chape-
coense, resultado que ainda
o deixa próximo da zona de
rebaixamento. Na partida, o
novo comandante colorado
promoveu alterações no time
titular vilanovense. 

O goleiro Tony e o zaguei-
ro Alisson Cassiano entraram
nas vagas de Georgemy e Ra-
fael Donato, respectivamen-
te, que foram para o banco
de reservas. Após o término
do confronto, Dado Caval-
canti comentou e explicou
suas mudanças.

“Minha ideia era fazer mu-
danças funcionais e estruturais.
Ou seja, não só fazer modifi-

cações na forma de jogar, mas
também trocar peças, buscar
uma alternativa diferente, fa-
zer tentativas. Como trabalhei
recentemente com o Alisson
(Cassiano), estava muito fresco
na cabeça dele o modelo de
jogo que costumo usar. Optei
pela entrada dele para ter uma
construção mais efetiva na ini-
ciação e também com essa
perspectiva, a entrada do Tony.
Acho que os dois atletas fize-
ram uma partida segura, talvez
o Tony com um pouco mais
de destaque, porque fez duas
defesas importantes. Isso traz
confiança para ele e seus com-
panheiros em campo”, disse
Dado Cavalcanti.

Sobre a atuação em si, Ca-
valcanti preferiu não fazer
uma comparação com o tra-
balho que vinha sendo desen-

volvido por Higo Magalhães.
De acordo com ele, a avaliação
será feita a partir deste empate
com a Chape e que, dali em
diante, fará os ajustes que fo-
rem necessários.

“Meu padrão de referência
será de hoje (quinta-feira) para
frente. Não tem como eu fazer
comparação de hoje para trás,
não é justo. Vamos buscar os
ajustes, ver o que fizemos de
bom e de ruim e com o tempo
maior de treinamento buscar
uma evolução na equipe”, fi-
nalizou Dado Cavalcanti.

O próximo compromisso
do Colorado na Segundona
será apenas no domingo (29)
da próxima semana, quando
receberá o Grêmio, às 16h,
no Estádio Serra Dourada.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Dado Cavalcanti estreou pelo Vila Nova com um empate contra a Chapecoense

A zona de rebaixamento
está muito próxima da Apa-
recidense. Para isso, o time
recebe o Floresta, neste do-
mingo (22), às 18 horas, pre-
cisando vencer e afastar do
perigo. O jogo é válido pela
sétima rodada do Brasileiro
da Série C.

Aparecidense
Na corda bamba, o trei-

nador Eduardo Souza tem
pela frente o Floresta que
tem o dobro de pontos do
time na competição. O co-
mandante pode contar com
o retorno de alguns joga-
dores e segue também com
a ausência de volantes no
departamento médico. A
Aparecidense está cinco jo-
gos sem vencer.

Na defesa, o zagueiro
Ricardo Lima retorna de
uma contusão e deve ser
titular ao lado de Gazal e
Vanderley. Rodriguinho
que vinha sendo desfalque,
já treinou com os compa-
nheiros e também é mais
um à disposição do treina-
dor. Renato segue na tran-

sição e não deve ser rela-
cionado. Derli continua no
departamento médico.

No mais, Eduardo Souza
deve manter time que per-
deu para o Figueirense nos
minutos finais, podendo ter
alteração somente na late-
ral-esquerda, ficando na
dúvida entre Breno ou Ro-
drigues. Cardoso também
briga por uma vaga de ti-
tular na equipe.

Floresta
Vindo de duas derrotas

consecutivas, o Floresta de
Ricardo Drubscky não con-
tará com o atacante Luan,
que acabou sendo expulso
na derrota para o Manaus
por 1 a 0. Flávio Torres então
deve ganhar a vaga do cen-
troavante para o jogo contra
a Aparecidense.

Com dez pontos na com-
petição e na zona de classi-
ficação para as quartas, o
treinador deve manter os
mesmos onze que iniciaram
a partida contra o Manaus.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Próximo da zona de
rebaixamento, Aparecidense
recebe Floresta no Aníbal

SÉRIE C

Após estreia, Dado comenta alterações
promovidas na escalação do Tigre

VILA NOVA

Bruno Corsino/Atlético-GO

teNtaNdo reagir

Roberto Corrêa/Vila Nova FC
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Aparecidense: Pedro Henrique;
Luan Sales, ricardo Lima, Lucas
Gazal, Vanderley, Breno (rodrigues);
Bruno Henrique, rodriguinho, ro-
bert, Daniel de Pauli (Cardoso);
Joãozinho e alex Henrique
Técnico: eduardo Souza

Floresta: Marcão; Yago ro-
cha, Maílson, Perema, Car-
linhos; Fábio alves, Jô, re-
nan Mota; klenisson, Flávio
Torres e alason Carioca

Técnico: ricardo Drubscky

xAparecidense Floresta-CE

FICHA

O técnico Jorginho
tem a missão de
colocar o Dragão no
caminho das vitórias
no Brasileirão



Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
te sábado (21), pela sétima
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série A. O time que
vem de duas vitórias conse-
cutivas na competição, en-
frenta o Flamengo, que vive
mal momento na tabela, onde
não vence há mais de um
mês. O jogo acontece às 16h30,
no estádio do Maracanã.

Goiás
Embalado com três jogos

sem perder, sendo os dois úl-
timos com vitória e sem sofrer
gols, o treinador Jair Ventura
pode ter mais opções na par-
tida deste sábado, diante do
Flamengo.. Afinal de contas,
dois jogadores voltam de sus-
pensão, enquanto zagueiro
voltou a treinar e deve refor-
çar o time esmeraldino.

O time carioca apesar dos
últimos jogos na Copa do Bra-
sil e Libertadores, vem mal
no Brasileiro. São quatro jogos
sem vitória e com a crise ins-
taurada no clube, mesmo as-
sim, Diego sabe das dificul-
dades de enfrentar um dos
favoritos ao título.

“Esperamos um time que
vai vir com certeza com todas
as forças para tentar ganhar
da gente, para poder afastar
um pouco dessa crise, mas
sabemos da qualidade que o
Flamengo tem. Em quatro jo-
gos perder é muito relativo
e a gente sabe que não po-
dermos contar muito com
isso porque a força que o Fla-

mengo tem, ainda mais den-
tro do Maracanã, vamos pre-
parados para um jogo que o
Flamengo vai para cima da
gente. Tenho certeza que des-
de o primeiro minuto, eles
irão fazer pressão na gente
e vamos preparados para isso
para conseguirmos um bom
resultado lá também”, disse
o meio-campo.

Suspensos no partida
diante do Santos, o lateral-
esquerdo Danilo Barcelos e
o volante Henrique Lordelo
ficam à disposição de Jair
Ventura para o confronto
diante do Flamengo. Enquan-
to o lateral-esquerdo Danilo
Barcelos pode voltar a sua
posição por ter somente Juan
em disputa pela vaga, a vida
de Henrique Lordelo não
será nada fácil.

Após uma excelente par-
tida de Caio Vinicius e de Mat-
heus Sales, ainda com Aure-
mir entrando no segundo
tempo, o jogador terá uma
briga difícil pensando na ti-
tularidade contra o time ru-
bro-negro. Matheus Sales era
dúvida até por ter saído ma-
chucado após a partida contra

o Santos. Ele não treinou na
terça, fez exames e voltou na
quinta, novamente com o gru-
po esmeraldino.

Quem retorna ao time es-
meraldino no confronto dian-
te do Flamengo e trata-se do
zagueiro Sidnei. Ele estava
há duas semanas no depar-
tamento médico, devido a um
desconforto muscular, não
atuou contra o Atlético Goia-
niense e voltou a treinar neste
início da semana e pode ficar
à disposição de Jair. Ausência
segue sendo Reynaldo. O za-
gueiro sofreu um desconforto
muscular antes do jogo diante
do Santos e ficou de fora. Não
treinou essa semana e tam-
bém desfalque neste sábado. 

Flamengo
Sem tempo para comemo-

rar a vitória por 3 a 0 sobre a
Universidad Católica (CHI),
pela Libertadores da América,
o Flamengo já pensa no con-
fronto diante do Goiás, neste
sábado (21), pelo Brasileirão,
no Maracanã.

O clima rubro-negro não
está dos melhores e não só
pelos quatro jogos sem vencer

na competição, onde ocupa
somente a décima sexta co-
locação, com seis pontos ga-
nhos. Com declarações polê-
micas entre Diego Alves e
Paulo Sousa, uma vitória po-
deria afastar o clima ruim
nos vestiários do Flamengo.

Para o duelo que será rea-
lizado no Maracanã, Paulo
Sousa continuará tendo dores
de cabeça, visto que o número
de desfalques chega a sete jo-
gadores. São eles: Fabrício
Bruno e Matheus França (re-
cuperação cirúrgica), Santos
(lesão na coxa), Diego Alves

(pubalgia), Filipe Luís (lesão
na panturrilha), Gustavo Hen-
rique e Vitinho (transição).
Todos se tratando no depar-
tamento médico.

Último jogo
A última partida aconteceu

pela Série A de 2020, porém
a partida foi realizada so-
mente em janeiro de 2021.
Jogando na Serrinha, o Fla-
mengo não teve dó do Goiás
e acabou goleando por 3 a 0.
Arrascaeta, Gabigol e Pedro
foram os autores dos gols.
(Especial para O Hoje)

Goiás busca
terceira vitória
consecutiva no
Brasileirão e visita
Flamengo em
crise; rubro-negro
não vence há mais
de um mês 
na Série A

aproveitaNdo o momento

Treinador Jair Ventura tem três jogadores à disposição para o confronto diante dos rubro-negros, no Maracanã

Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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Flamengo: César; isla, arão,
rodrigo Caio e Filipe Luís; Die-
go, João Gomes, arrascaeta e
everton ribeiro; Bruno Henri-
que e Gabigol
Técnico: Paulo Sousa

Goiás: Tadeu; Diego, Sidnei,
Sidimar, Caetano, Dadá Bel-
monte; Caio Vinicius (Henri-
que Lordelo), Matheus Sales e
élvis; apodi e Pedro raúl
Técnico: Jair Ventura

xFlamengo Goiás

FICHA
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Ícaro Gonçalves

As cidades de Goiânia,
Aparecida de Goiânia e Aná-
polis apareceram entre as 50
mais bem posicionadas no
Ranking do Saneamento de
2022. O relatório é produzido
pelo Instituto Trata Brasil e
avalia o percentual de aten-
dimento de água e esgoto em
relação ao tamanho da po-
pulação, os indicadores de
tratamento de dejetos hídri-
cos e os investimentos no se-
tor de saneamento das 100
maiores cidades do Brasil.

A capital goiana é a que
aparece na melhor posição.
Goiânia ficou em 20º lugar,
alcançando nota final 8,58 de
um total de 10 pontos. Aten-
dida pela Saneago, Goiânia
apresentou indicador de aten-
dimento total de água de
99,07% e de atendimento de
esgoto de 92,72% em relação
à população.

Anápolis ficou em segundo
lugar, na 35º posição e Apa-
recida de Goiânia na 47ª. Vi-
zinha da capital, Aparecida
é relatada no documento
como uma das cidades que
apresentaram maiores avan-
ços no setor de saneamento
nos últimos anos. Há oito
anos, a cidade aparecia entre
as 20 piores do ranking, na
85º posição, avançando 38
posições desde então.

De acordo com a presiden-
te executiva do Instituto Trata
Brasil, Luana Siewert Pretto,
um dos fatores que pode ex-
plicar os bons resultados
apresentados pelos municí-
pios é o aumento dos investi-
mentos em saneamento.

No período analisado, as
cidades goianas melhoraram
suas estruturas de sanea-
mento tanto em relação à
água quanto ao esgoto. “Ava-
liando esses três municípios
foi possível verificar que
houve um aumento nos per-

centuais da população com
atendimento à água em Apa-
recida de Goiânia, de coleta
e tratamento de esgoto em
Anápolis e Aparecida de
Goiânia e um aumento no
percentual de volume de es-
goto tratado nos dois muni-
cípios”, explica Pretto.

Investimentos
Desde 2018, um grande vo-

lume de investimentos foi des-
tinado ao saneamento básico
nos municípios avaliados, com
recursos provenientes do ex-
tinto Ministério das Cidades.
O atual presidente do partido
Progressistas Goiás e pré-can-
didato ao Senado, Alexandre
Baldy, estava à frente da pasta
no período e afirma que o di-
nheiro gasto com saneamento
básico reflete na economia de
verba pública em outros se-
tores. “A cada R$ 1 investido
em esgoto e abastecimento de
água, o poder público econo-
miza outros R$ 9 em saúde. É
um investimento que traz dig-
nidade ao cidadão e segurança
aos cofres públicos”, calcula.

Formação de blocos pode
destravar setor do lixo

Para expandir o setor da
coleta e tratamento dos resí-
duos sólidos urbanos e encer-
rar a cultura dos lixões a céu
aberto e aterros sanitários, a
implementação de blocos re-
gionais entre municípios é a
principal ferramenta do novo
marco regulatório do sanea-
mento básico. A medida, no
entanto, ainda patina no país
e no Estado de Goiás com a
falta de atrativos financeiros

e pela resistência da criação
de taxas para cobrir as despe-
sas, como foi o caso de Goiânia
que propôs um novo imposto,
mas recuou diante do desgaste.
O município de São Simão, a
cerca de 360 km da Capital,
no entanto, pode se tornar um
exemplo para outras cidades
goianas a partir do leilão para
a concessão do setor para a
iniciativa privada.

O processo de expansão
urbana sem a devida preo-
cupação com a destinação
correta dos resíduos sólidos
provocou uma explosão de
aterros sanitários e lixões a
céu aberto no país, que cau-
sam danos ambientais e so-
ciais. Em 2019, Goiás tinha
236 cidades nessa situação,
segundo dados da Secretaria
de Estado de Desenvolvimen-
to e Meio Ambiente (Semad).

Com a aprovação da Lei
nº 14.026/2020, que atualiza
o marco legal do saneamento
básico, a relação regulatória
entre a Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico
(ANA) passou a editar nor-

mas de referências para as
cidades. O marco expandiu
o prazo para que as cidades
modernizassem esse setor,
possibilitando a criação de
blocos regionais e passou a
exigir a criação de uma taxa
para o serviço.

Engenheiro civil e mestre
em engenharia ambiental e
sanitária, Diógenes Aires ex-
plica que ao contrário do setor
de água e tratamento de es-
goto, o setor do lixo sofre com
a falta de taxação para a ma-
nutenção do serviço. “Muito
se fala da criação dessa co-
brança. Como água e esgoto
são serviços pagos, existe uma
sustentação e um uso come-
dido dos recursos. Se você
não tem uma taxa de cobran-
ça, as pessoas geram o lixo e
acham que o poder público
tem que lidar com isso sem
cobrança dos pequenos gera-
dores que produzem até 200
litros por dia”, argumenta.

Regionalização
Para que os blocos regio-

nalizados funcionem de for-
ma eficiente e transparente
é necessário toda uma cadeia
de planejamento e estrutura-
ção do setor para a formação
da parceria e transparência
da destinação do lixo entre
os municípios. Alguns desses
blocos são formados por mais
de 40 cidades, o que demanda
um estudo prévio para avaliar
quantos aterros serão neces-
sários para a cobertura do
volume de dejetos.

A criação de conselhos en-
tre municípios, federações e
o Estado também é uma das
medidas para destravar o se-
tor. “Há casos onde uma ci-
dade precisa de recuperar
uma área ambiental degra-
dada, e isso precisa estar no
Plano Plurianual (PPA) de
todo o bloco para que haja o
direcionamento de recursos
para a questão”, pontua.

Goiânia há muito tempo
possui uma área de destinação
final que não é considerada
um aterro sanitário. Inaugu-
rado em 1993, após a recupe-
ração de um lixão, o local foi
transformado em um modelo
de ponta no País, com mate-

riais qualificados e técnicas de
tratamento de afluentes. 

Mas, ao longo dos anos, o
volume de materiais destina-
dos cresceu e a tecnologia e os
cuidados não acompanharam
a demanda. Segundo estudos
técnicos, em cidades com mais

de 350 mil habitantes, a de-
manda mínima que um aterro
deve ter é o de aproveitamento
energético dos gases, o que
não acontece na Capital. 

A falta de licenciamento
ambiental desde 2010 também
é visto com preocupação por

especialistas, que argumentam
que o aterramento feito com
entulhos de péssima qualidade
expõe o meio ambiente a ris-
cos severos e há ainda a ne-
cessidade de encerramento de
uma das selas que já tem mais
de 90 metros de altura, além

do tratamento dos efluentes
de forma eficaz.

Em Goiás a regionalização
do serviço de saneamento é
estudada com o objetivo de di-
vidir o estado em duas grandes
regiões, mas ele não foi finali-
zado. (Especial para O Hoje)

Regionalização dos blocos para expandir o setor de tratamento de resíduos sólidos ainda patina 

Capital precisa se modernizar

O processo de expansão urbana sem a devida preocupação com a destinação correta dos resíduos sólidos provocou uma explosão de aterros sanitários e lixões a céu aberto

Três cidades entre as melhores 
no ranking de saneamento
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Um dos fatores que
pode explicar os
bons resultados
apresentados pelos
municípios é o
aumento dos
investimentos em
saneamento

Wesley Costa / Arquivo
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Daniell Alves

Após decisão judicial, o Parque Mutirama vai continuar
funcionando normalmente, de quinta-feira a domingo,
das 10h às 16h, até segunda ordem, afirma Agência Mu-
nicipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). A Justiça
de Goiás determinou na quinta-feira (19) a interdição do
local até que seja comprovada a manutenção de todos os
brinquedos do parque, por meio de vistoria e perícia.
Contudo, a Agetul alega que ainda não foi notificada. 

Em nota, o órgão esclarece que o parque possui ma-
nutenções regulares, preventivas e corretivas e é um
lugar plenamente seguro. Segundo a nota, não há riscos
de acidentes ou incidentes nas dependências do local. 

“O Parque Mutirama segue, integralmente, as orien-
tações normativas, em especial, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - Norma Brasileira (ABNT – NBR)
15926/2011 e as exigências do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO). Também
dispõe de dois responsáveis técnicos e engenheiros
que realizam as fiscalizações dos serviços executados
pela empresa responsável pela manutenção”, informa. 

Ainda de acordo com a Agetul, a empresa terceirizada
responsável pela manutenção emite Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART), certificando a execução das
referidas manutenções. O Município de Goiânia ainda
não foi formalmente intimado acerca de qualquer decisão
judicial. Caso seja formalmente notificado, tomará as de-
vidas providências  e recursos judiciais cabíveis”, finaliza. 

Decisão 
Conforme a sentença da juíza Marina Cardoso Buch-

did, as manutenções devem obedecer às normas técnicas
da ABNT e a segurança do local deverá ser periciada
pelo Crea-GO. Na decisão, ela justifica que o Parque
foi aberto e está em pleno funcionamento desde 2020
mesmo sem “qualquer comprovação das providências
efetuadas nos brinquedos em obediência às normas
técnicas de instalações”.

No entanto, a decisão não deve afetar o funciona-
mento do abrigo montado no local para acolher pessoas
carentes durante a onda de frio na Capital. 

A magistrada também considerou improcedente a
solicitação do Ministério Público do Estado de Goiás
(MPGO) quanto à implantação do novo sistema de
venda de bilhetes para evitar fraudes pela operação
‘Multigrana’. “Não se sabe sequer se o Parque Mutirama
será reaberto”, afirmou a juíza.

O sistema de bilheteria é uma medida do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco) que denunciou suposto desvio de cerca de R$ 2
milhões na venda dos ingressos do Parque Mutirama e
do Zoológico de Goiânia.

Todas as idades 
O Parque Mutirama foi inaugurado no final da década

de 60 (1969) pelo então prefeito na época Iris Rezende
Machado. Localizado ao lado do Parque Botafogo, o Mu-
tirama está em uma área criada e planejada desde a
fundação de Goiânia, estando no Centro da cidade. Em
suas instalações, consta o planetário que pertence à
Universidade Federal de Goiás e o Parque dos Dinossauros,
contendo réplicas em tamanho real. O parque, que com-
pletou 53 anos, além de fazer parte da história e infância
de várias pessoas, contempla 21 atrações em funciona-
mento e é aberto ao público de todas as idades. 

Abrigo
Devido ao frio, o Mutirama está sendo utilizado

para o acolhimento de pessoas em situação de rua.
Equipes da Prefeitura de Goiânia vão até os desabri-
gados e os encaminham ao Parque, onde foi montada
estrutura para recebê-los.

Para a operação, é oferecido transporte, cobertores
e agasalhos, e, ainda, refeições aos que forem atendidos
no local. “Essa ação foi uma determinação do prefeito
Rogério Cruz, que, sensível às questões sociais que
dizem respeito à nossa cidade, determinou o nosso
empenho para acudir às pessoas em situação de rua
em Goiânia”, afirma Valdery Júnior, presidente da
Agetul.  (Especial para O Hoje)

Justiça determinou o fechamento do local para manutenção

A Polícia Civil de Goiás
(PCGO) cumpriu dois mandados
de prisões temporárias e quatro
de busca e apreensão na sex-
ta-feira (20) nos municípios de
Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A Delegacia de Repressão às
Ações Criminosas Organizadas,
Draco, identificou mais de 30
integrantes participavam de
um esquema relacionados a
serviço de entrega de drogas e
celulares, dentro da Casa de
Prisão Provisória, em Aparecida
de Goiânia, através de drones,
custando entre de R$ 5 mil a
R$ 50 mil. Os investigadores

prenderam apenas dois parti-
cipantes do grupo

Os mandados cumpridos fa-
zem parte da Operação VANT
2, deflagrada no último ano. De
acordo com a PC, na primeira
fase, cumpriu 18 mandados de
prisão temporária e 25 man-
dados de busca e apreensão em
Goiânia, Aparecida de Goiânia,
Trindade, Goianira, Bela Vista
de Goiás, Senador Canedo, Mor-
rinhos, Anicuns e Joviânia.

A investigação, que começou
há nove meses, identificou mais
de 30 integrantes de uma asso-
ciação especializada no ingresso

de materiais ilícitos (tais como
entorpecentes, aparelhos celu-
lares, chips e carregadores) den-
tro da Casa de Prisão Provisória,
no Complexo Prisional de Apa-
recida de Goiânia, mediante a
utilização de drones – Veículos
Aéreos Não Tripulados (V.A.N.T).

Segundo o inquérito policial,
no último ano, foram consta-
tados 85 registros relativos à
atividade de drones nas ime-
diações do presídio de Apare-
cida de Goiânia, em contrapo-
sição a apenas sete ocorrências
no ano de 2020. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Grupo que levava drogas a
presídio é preso pela polícia

Parque Mutirama
segue funcionando
mesmo após
decisão judicial

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br
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STF mantém multa a quem se 
nega a fazer teste do bafômetro

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou
a regra do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) que impõe a aplicação de multa, a re-
tenção da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e apreensão da CNH por um ano a
motoristas que se recusem a fazer teste do
bafômetro, exames clínicos ou perícias vi-
sando aferir eventual influência de álcool
ou outra substância psicoativa. O colegiado
também manteve a proibição de venda de
bebidas alcoólicas em estabelecimentos nas
margens das rodovias federais. A recusa ao
bafômetro é objeto do Recurso Extraordinário
(RE) 1224374, com repercussão geral (Tema
1.079), interposto pelo Detran do Rio Grande
do Sul (Detran-RS) contra decisão do Tribunal
de Justiça local (TJ-RS) que anulou o auto de
infração lavrado contra um motorista que
se recusara a fazer o teste. Segundo o TJ-RS,

as normas do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) que instituíram essa infração autô-
noma (artigos 165-A e 277, parágrafo 3º),
são arbitrárias, pois a mera recusa não
comprova a embriaguez. Por unanimidade,
prevaleceu o entendimento do ministro
Fux no sentido de que, como a recusa à
realização de testes não constitui crime e
implica apenas sanção administrativa, não
há violação ao princípio da não autoincri-
minação, regra utilizada em procedimentos
penais. Segundo o colegiado, a tolerância
zero é uma opção razoável, proporcional e
legítima do legislador para enfrentar o pe-
rigo da direção sob os efeitos do álcool, e a
sanção à recusa aos testes é um meio eficaz
de garantir o cumprimento da proibição.
Com isso, foi cassada a decisão do TJ-RS e
restabelecido o auto de infração.

Sem má-fé

A Quarta Turma
do Tribunal Superior
do Trabalho rejeitou
um recurso de uma
gerente que preten-
dia a condenação de
uma construtora por
litigância de má-fé.
Para o colegiado, o
fato de a testemunha
não confirmar as de-
clarações da parte
que requereu sua oi-
tiva não configura in-
tuito protelatório.  O

ministro Douglas
Alencar, ao examinar
o recurso da gerente,
reafirmou o entendi-
mento do TRT. Ele
destacou que, em ra-
zão de sua gravidade,
a condenação por li-
tigância de má-fé não
pode se basear ape-
nas em indícios ou
no fato de a parte não
ter êxito nos pedidos
que submete ao Po-
der Judiciário.

Desembargador Federal
O Superior Tribunal

de Justiça (STJ) publi-
cou a Resolução STJ/GP
15/2022  – que estabe-
lece a distribuição de
vagas da primeira com-
posição do Tribunal Re-
gional Federal da 6ª Re-
gião (TRF6) – e a Reso-
lução STJ/GP 16/2022 –
que define os procedi-
mentos a serem ado-
tados para a formação
do quadro de desem-

bargadores do novo tri-
bunal. As resoluções
serão submetidas a re-
ferendo do Pleno no
dia 25 de maio, próxi-
ma quarta-feira, em
sessão marcada para
as 9h. O STJ também
publicou dois editais
para comunicar, aos
juízes federais da 1ª Re-
gião, as vagas disponí-
veis para magistrados
de carreira no TRF.

2 Alego - Tramita Projeto de Lei que concede às mulheres com deficiência auditiva,
grávidas, direito a intérprete da língua brasileira de sinais (Libras) que acompanhará a
gestante em consultas de pré-natal e período puerpério.

A 6ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) manteve
a inscrição de uma estudante no Pro-
grama Universidade para Todos (Prou-
ni), garantida em decisão judicial. Sua
inscrição foi indeferida pela universi-
dade porque a renda familiar teria
excedido ao valor de 1,5 salários-mí-
nimos, estabelecida em lei.

TRF1 exclui
seguro
desemprego 
de cálculo de
renda familiar

Câmara votará ajuda 
alimentícia à população quilombola

A Câmara dos Deputados aprovou a Me-
dida Provisória 1087/21, que abre crédito
extraordinário de R$ 167,2 milhões para o
Ministério da Cidadania distribuir cestas de
alimentos à população quilombola. A MP
será enviada ao Senado. Na ocasião, o STF
determinou que o governo federal elaborasse,
no prazo de 30 dias, um plano nacional de
enfrentamento da pandemia da Covid-19
voltado à população quilombola. Depois da

apresentação do plano pelo governo, os au-
tores da ação, uma Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF),
apresentaram petição em que foram apon-
tadas falhas no cumprimento da decisão.
Em junho, o ministro do STF Edson Fachin
deu prazo de 15 dias para que a União ado-
tasse providências sobre o fornecimento de
água potável e a adoção de medidas de se-
gurança alimentar à população quilombola. 



Sabrina Vilela 

O Lixo Zero é um dos prin-
cipais movimentos de prote-
ção ambiental do Centro-Oes-
te. O projeto é um movimento
que surgiu em Goiânia em
2014. Já foram realizados di-
versos projetos como o Resi-
dência Resíduo Zero e o Es-
cola Resíduo Zero, ambos pre-
miados pelo Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agrono-
mia de Goiás (Crea - GO).

De acordo com a Associação
Brasileira de Empresas de Lim-
peza Pública e Resíduos Espe-
ciais (Abrelpe), 46 milhões de
toneladas de resíduos sólidos
urbanos foram enviados para
aterros sanitários brasileiros
no ano de 2020. Conforme o
diagnóstico do Ministério do
Desenvolvimento Regional,
apenas 5,4% dos materiais re-
colhidos pelos serviços públicos
de coleta são reciclados.

“Lixo zero é uma meta ética,
econômica, eficiente e visio-
nária para guiar as pessoas a
mudar seus modos de vidas, o
conceito busca o máximo apro-
veitamento e correto encami-
nhamento dos resíduos reci-
cláveis e orgânicos e a redução
– ou mesmo o fim – do enca-
minhamento destes materiais
para os aterros sanitários e\ou
para a incineração”, ressalta
a bióloga e embaixadora do
projeto Lixo Zero em Goiás,
Raquel Pires.

Em sua terceira edição, a
Jornada Lixo Zero terá um
drive thru disponível para co-
leta de materiais como ele-
trônicos, recicláveis, objetos
de escrita, esponjas, lâmpadas
de mercúrio, medicamentos
vencidos, pilhas, baterias,
pneus, entre outros.

Para a troca de lâmpadas
fluorescentes e incandescentes
por lâmpadas de led que são
mais econômicas pela Enel
será necessário apresentar a
conta de luz.E para recolhi-
mento de óleo usado pela Sa-
neago e receber o desconto na
conta precisa ter em mãos a
conta de água. 

“O conceito lixo zero é de
alto impacto econômico tendo
em vista que gastamos 1 real
para enterrar 5 reais, é o nosso
dinheiro, dos nossos impostos
que poderiam estar sendo apro-
veitados de uma maneira bem
melhor, mais eficiente e que
impactaria menos no meio am-
biente, como campanha de
ações educativas”, a bióloga. 

Além da coleta, o movi-
mento contará com outras ati-
vidades no local, como aula
de defesa pessoal para mu-
lheres, apresentações musi-
cais, palestras, oficinas, pin-
turinha infantil e exposições
artísticas de Matias Pereira
Franca e Cristiano Borges da
Silva e  distribuição de mudas
nativas do cerrado, mudas
medicinais e composto orgâ-
nico durante todo o dia. 

“Hoje Goiânia recicla ape-
nas 4% dos seus resíduos.
são necessárias ações contí-
nuas de educação ambiental

para a população, a inserção
desse tema desde a fase pré-
escolar para que as crianças
já tenham o hábito da reci-
clagem internalizado e isso
vire uma cultura futuramen-
te”, ressalta Pires. 

Para Raquel as ações a fim
de ir em busca de um mundo
mais consciente é de agora vis-
to que já é possível sentir na
pele os impactos. “ Antes falá-
vamos de impacto nas gerações
futuras, porém esse impacto
vivenciamos todos os dias com
a mudança climática, enchen-
tes, alagamentos e doenças
como a dengue.  A responsa-
bilidade é de todos nós, cada
ser humano gera em média 1
kg de lixo por dia”, explica. 

Para ela a melhor forma
de fazer a nossa parte em prol
de soluções mais efetivas com
relação ao meio ambiente é
“rever nossos hábitos de con-
sumo e começar encaminhar
nosso resíduos (algo que tem
valor, que pode ser reaprovei-
tado, gerar trabalho e renda
para as cooperativas , dar dig-
nidade para esses trabalhado-
res) ao invés de descartar lixo
(algo que não tem mais ser-
ventia)”. A próxima ação será
no Parque Vaca Brava no dia
11 de junho e no Parque Areião
em  25 de junho. 

Reciclagem
A aposentada Regina Célia

Gomes de Menezes arrecada
tampinhas plásticas para jun-
tar fundos para ajudar na cas-
tração de animais de rua, ela
participa do projeto há quase
quatro anos. Nesse período 80
toneladas de tampinhas foram
recicladas e mais de 800 ani-
mais castrados

“A arrecadação é feita pelo
instagram: @projetotampatas
onde as pessoas juntam as tam-
pinhas e olham nos destaques
os pontos de coletas e eu passo
recolhendo as tampinhas que
vão ser encaminhadas para a
reciclagem. Então ajuda o meio

ambiente e os animais em si-
tuação de rua”, explica. 

Ela cona que as tampinhas
arrecadadas são encaminhadas
para a reciclagem onde é trans-
formada em outro produto e
volta para a cadeia de consumo
e deixa de poluir. “É impor-
tante dar a destinação correta
para esses resíduos que tanto
poluem e ainda podem se
transformar em renda para
cooperativas de reciclagem ou
outros temas sociais como o
Tampatas que ajuda animais
de rua. Isso serve para cons-
cientizar as pessoas de que o
planeta é nosso e se não to-
marmos uma atitude logo nos-
so fim estará próximo”, conclui. 

A Central Uniforte é uma
Central de Cooperativas de Tra-
balho de Catadores de Mate-
riais Recicláveis, criada em
2013, em Goiânia a fim de for-
talecer esses profissionais da
região metropolitana da Capi-
tal, melhorar suas condições
de trabalho, reforçar a impor-
tância do alcance de um mun-
do sustentável, que respeita e
cuida do meio ambiente. Atual-
mente Goiânia conta em média
com 1.500 catadores de mate-
riais recicláveis. 

Em 2013 aprovou um pro-
jeto no CATAFORTE III - Ne-
gócios Sustentáveis em Redes

Solidárias e, em 2015, em uma
parceria com o Ministério Pú-
blico do Estado de Goiás, re-
cebeu, através de Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC), 05 caminhões que são
utilizados na Coleta Seletiva
de Goiânia e para coleta em
grandes geradores.

A presidente da rede uni-
forte de Goiânia, Dulce Hele-
na do Vale, conta que o tra-
balho feito por eles é essencial
para Goiânia. “A partir do
momento que tiramos esses
resíduos que são comuns
irem para rios, bueiros, ruas
e encostas de atas nós evita-
mos que piore o meio am-
biente e a saúde pública”.

Segundo ela, a reciclagem
contribui para ter menos gastos
do poder público com varrição,
com dengue e não tiram ma-
téria prima da natureza para
fabricar mais produtos, já que
eles recuperam e devolvem
para a cadeia produtiva.

“A maior parte dos reciclá-
veis passam pelas mãos dos
catadores, infelizmente a im-
portância desse trabalho não
é vista pelo poder público e
pela sociedade. Essa categoria
é a que é menos remunerada,
já que fazemos o serviço pri-
mordial em toda a cadeia da
reciclagem”, reclama. 

A Rede abrange seis em-
preendimentos, sendo cinco
desde a constituição da Rede
e 1 novo. A COOPREC, que é a
base de serviços, é uma das
cooperativas que integra a Uni-
forte. Todos trabalham em gal-
pões semi estruturados e re-
cebem a coleta seletiva enviada
pelo município de Goiânia. 

Ações da Comurg
A reportagem entrou em

contato com a Companhia de
Urbanização do Município de
Goiânia (Comurg) para saber
as ações tomadas pela prefei-
tura para a promoção do des-
carte correto de materiais re-
cicláveis. Em nota foi informado
que a prefeitura coleta, através
da Comurg, 36 mil toneladas
de lixo orgânico, por mês. A
coleta é feita numa frequência
mínima de 3 vezes por semana
em bairros mais adensados, ela
é realizada diariamente. 

Na coleta seletiva atualmen-
te é coletado 2.100 toneladas
por mês, segundo afirma a
pasta. A frequência é de acordo
com a demanda, porém a co-
bertura é em toda a
cidade.Todo material coletado
é distribuído para as 13 coo-
perativas conveniadas. 

Sobre entulhos de cons-
trução, a Comurg explica que
são recolhidos, mensalmente,
em torno de 45 mil toneladas
de entulhos de construção
descartados de forma irregu-
lar pela cidade. 

A Prefeitura afirma dispo-
nibilizar também, por meio da
Comurg, o serviço Cata-treco,
que se destina ao recolhimento
em domicílio de objetos inser-
víveis, tais como: sofás, col-
chões,  tevês, computadores,
máquinas de lavar, fogões, ge-
ladeiras, etc. Tudo é destinado
para as cooperativas, e para
ter acesso é necessário ligar
no 3524-8555 ou através do
WhatsApp pelo 98596-8555 e
agendar o serviço gratuito. 

Existem também quatro pon-
tos para descartes de pequenas
quantidades de entulhos e ou-
tros objetos, sem nenhum custo
nos seguintes locais: 
2 Ecoponto Guanabara: Rua
GB-5 c/ Rua GB-6, Jardim Gua-
nabara II
2 Ecoponto Faiçalville: Av.
Nadra Bufaiçal c/ Av. Madri
APM, Setor Faiçalville
2 Ecoponto Jardim São José:
Rua Frei Nazareno Confaloni
c/ Rua Irmã Maria Bernarda,
Jardim São José
2 Ecoponto Campos Doura-
dos: Rua São João Del Rei APM
07, Res. Campos Dourados.

A pasta conta que está ma-
peado a instalação de mais 20
ecopontos. Também a Comurg
disponibiliza um serviço de
recolhimento de animais mor-
tos na cidade de Goiânia. A
coleta é feita nos animais aban-
donados nas vias públicas
como também nas residências.
Para animais abandonados nas
ruas devem ligar no número
3524-8555 e indicar  o local,
esse serviço é gratuito.

Se for animal nas residên-
cias deve ligar no 3524-3410 e
solicitar a emissão do boleto
no valor de R$37,40. Animais
de pequeno porte, até 10 kg,
pagam a taxa de R$37,40. Acima
de 10 kg,será cobrado o valor
de R$3,74 por kg excedente.

Os dados devem  ser pas-
sados pelo 3524-3410, que é
WhatsApp também, ou pelo
e-mail: guiasaterro.co-
murg@gmail.com. Para os
animais levados no aterro sa-
nitário de Goiânia, não é co-
brada nenhuma taxa. (Espe-
cial para O Hoje)

46 milhões de
toneladas de lixo
produzido nas
cidades foram
enviados para
aterros sanitários
brasileiros no
ano de 2020

“Lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar
as pessoas a mudar seus modos de vidas”, diz bióloga Raquel Pires

Goiânia recicla apenas 4%
dos seus resíduos sólidos

Pedro Pinheiro 
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A Alemanha registrou
seu primeiro caso de va-
ríola dos macacos, infor-
mou nesta sexta-feira (20)
o Instituto de Microbio-
logia da Bundeswehr, as
Forças Armadas alemãs.
O vírus foi detectado na
quinta-feira num brasi-
leiro de 26 anos.

Ele chegou na Alema-
nha após viagem com ori-
gem em Portugal, pas-
sando pela Espanha, e
estava há uma semana
em Munique, no sul da
Alemanha, aonde chegou
depois de passar por Düs-
seldorf e Frankfurt. O pa-
ciente teria apresentado
erupções cutâneas, um
dos sintomas caracterís-
ticos da doença. O brasi-
leiro está em isolamento
numa clínica na cidade. 

Em comunicado, a ins-
tituição ressalta que as
autoridades sanitárias da
Europa e da América do
Norte vêm detectando
um número crescente de
casos de varíola dos ma-
cacos desde o início de
março, o que suscita re-
ceios de que a doença,
habitualmente presente
apenas em algumas re-
giões da África, esteja se
alastrando.

Com vários casos con-
firmados no Reino Unido,
Itália, Suécia, Espanha e
Portugal, este é o maior
e mais extenso surto de
varíola dos macacos já
visto na Europa. Ainda
não se sabe se há uma
conexão entre os casos
individuais e o surto
atual e, em caso afirma-
tivo, qual é essa relação.

O Canadá foi um dos
países mais recentes a
relatar casos suspeitos
da varíola de macacos,
depois que Espanha e
Portugal confirmaram 28
e 23 infecções, respecti-
vamente. Os dois países
também investigam de-
zenas de casos suspeitos.

Já o Reino Unido con-
firmou 20 casos desde 6
de maio e os Estados Uni-
dos um, afirmando que
o paciente havia estado
no Canadá. A Suécia e a
Itália confirmaram um
caso. A França e a Bélgica
também registraram as
primeiras infecções nes-
ta sexta-feira.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS)
está em contato com au-
toridades de saúde eu-
ropeias sobres os pos-
síveis surtos.

Brasileiro é primeiro
infectado por varíola de
macacos na Alemanha

CONFIRMAÇÃO

Os ministros das Finanças
do G7 concordaram em for-
necer 19,8 bilhões de dólares
em ajuda econômica à Ucrâ-
nia, em meio à guerra travada
pela Rússia. O anúncio foi fei-
to ao fim de uma cúpula em
Königswinter, nos arredores
de Bonn, na Alemanha, na
sexta-feira (20).

A invasão russa da Ucrânia
afetou severamente a capa-
cidade de Kiev de cobrar im-
postos, e estima-se que o go-
verno precisará de 15 bilhões
de euros nos próximos três
meses para continuar funcio-
nando. O auxílio financeiro
deve ser usado, por exemplo,
para pagar salários de fun-
cionários públicos e manter
os serviços públicos enquanto
a guerra continua.

Em comunicado, os minis-
tros das sete maiores econo-
mias do mundo disseram que
o pacote bilionário visa "ajudar
a Ucrânia a fechar sua lacuna
financeira e continuar garan-
tindo a prestação de serviços
básicos ao povo ucraniano".

"Concordamos que a situa-
ção financeira da Ucrânia não
deve ter influência na capa-
cidade ucraniana de se de-
fender com sucesso", afirmou
o ministro das Finanças ale-
mão, Christian Lindner, que
foi o anfitrião da cúpula uma
vez que a Alemanha ocupa a
presidência rotativa do G7.
"Estamos com a Ucrânia du-

rante esta guerra e depois
dela, e estamos prontos para
fazer mais."

Na quinta-feira, a Alemanha
anunciou que contribuiria com
1 bilhão de euros em subsídios
como parte do pacote do G7 –
grupo que inclui ainda Canadá,
França, Itália, Japão, Reino Uni-
do e Estados Unidos.

Guerra em 
foco na cúpula

A invasão russa se fez pre-
sente em quase todos os tó-
picos discutidos durante as
reuniões da cúpula nesta se-
mana, desde a necessidade
de reduzir a dependência da
energia russa a uma mudan-
ça nas relações entre os paí-
ses a fim de manter a estabi-
lidade econômica.

"A guerra de agressão da

Rússia está causando pertur-
bações econômicas globais,
impactando a segurança do
fornecimento global de ener-
gia, produção de alimentos e
exportação de alimentos e
commodities agrícolas, bem
como o funcionamento das
cadeias de suprimentos glo-
bais em geral", disse o comu-
nicado do G7.

A secretária do Tesouro
dos EUA, Janet Yellen, e outros
líderes falaram nesta semana
sobre a necessidade de os
aliados reunirem auxílio fi-
nanceiro adicional suficiente
para ajudar Kiev a "passar"
pela invasão russa.

"Todos nós nos compro-
metemos a fazer o que for
necessário para preencher a
lacuna", disse Yellen na quin-
ta-feira, ao fim do primeiro

dos dois dias de reuniões.
"Vamos reunir os recursos de
que eles precisam."

Fundo europeu?
O governo da Alemanha,

contudo, descartou a ideia de
criar um esquema conjunto
de empréstimos da União Eu-
ropeia (UE) para cobrir os
custos de reconstrução da
Ucrânia após a guerra – uma
ideia que havia sido lançada
por autoridades europeias no
início desta semana.

"Haverá um momento,
mais cedo ou mais tarde, em
que teremos que olhar para
o financiamento em escala
europeia, como fizemos com
a covid", disse o vice-presi-
dente da Comissão Europeia,
Frans Timmermans, em Bru-
xelas na quarta-feira.

Timmermans se referia ao
fundo de recuperação pós-
pandemia de 800 bilhões de
euros promovido pela UE,
chamado "Next Generation",
que está sendo financiado
por dívida conjunta.

"Se houver qualquer con-
sideração de fazer algo como
o 'Next Generation' nova-
mente, então a resposta te-
ria que ser não. Essa foi
uma oportunidade única",
rebateu Lindner.

A Comissão da UE, no en-
tanto, propôs um pacote de 9
bilhões de euros em emprés-
timos de "assistência macro-
financeira" para a Ucrânia,
que visa "sustentar serviços
básicos, atender às necessi-
dades humanitárias e conser-
tar a infraestrutura destruída
mais essencial".

Apoio bilionário
visa amparar
economia de Kiev,
gravemente
afetada pela
invasão russa

G7 anuncia quase 20 bilhões
de dólares em ajuda à Ucrânia

Situação financeira do país do leste europeu não pode influenciar a sua capacidade de se defender com sucesso, diz ministro alemão

A Coreia do Norte afirmou
nesta sexta-feira (20) que qua-
se 10% de sua população de
26 milhões adoeceram e 65
pessoas morreram em meio
ao primeiro surto de covid-
19 enfrentado pelo país. En-
tretanto, especialistas duvi-
dam da validade dos dados
relatados e se preocupam com
uma possível crise sanitária
de grandes proporções.

Na sexta-feira, o departa-
mento estatal de prevenção
emergencial de epidemias
norte-coreano disse que mais
263.370 pessoas apresenta-
ram sintomas de febre e mais
duas pessoas morreram, ele-
vando o total de casos de fe-
bre para 2,24 milhões e de
óbitos, para 65.

Não foi informado quantas
dessas pessoas testaram po-
sitivo para dovid-19. O órgão
disse que 754.810 pessoas per-
manecem em quarentena, de
acordo com a agência oficial
coreana de notícias, KCNA.

"Bons resultados são rela-
tados de forma constante na
guerra contra a epidemia",
disse a KCNA.

Depois de admitir o surto
de ômicron na semana pas-
sada, após mais de dois anos
afirmando estar livre do co-
ronavírus, o governo de Pyon-
gyang disse que umafebre não

identificada tem se espalhado
rapidamente por todo o país
desde o final de abril.

Desde então, as autorida-
des de saúde têm divulgado
todas as manhãs os números
de afetados pela febre através
da mídia estatal. Mas as cifras
não incluem dados sobre a
covid-19.

Desfile militar
O surto provavelmente se

originou de um desfile militar
realizado em 25 de abril em
Pyongyang, organizado pelo
regime para exibir seus novos
mísseis e suas tropas leais. O
desfile e outras festas que
marcaram o aniversário da
fundação do Exército nacio-
nal atraíram dezenas de mi-
lhares de pessoas da capital
e de outras partes do país.

Alguns observadores dizem

que a Coreia do Norte prova-
velmente foi forçada a reco-
nhecer o surto de covid-19
porque não conseguiria es-
conder a propagação no país
do vírus altamente contagioso
e se arriscaria a enfrentar pos-
sível descontentamento públi-
co com o líder Kim Jong-un.

Eles acreditam que as au-
toridades norte-coreanas es-
tão subnotificando as mortes
para tentar mostrar que o re-
gime está dando uma resposta
eficaz à pandemia. O país não
dispõe de kits de testagem
para confirmar um grande
número de casos.

"É verdade que houve um
buraco em seus dois anos e
meio de combate à pandemia",
diz Kwak Gil Sup, chefe do
One Korea Center, um site es-
pecializado em assuntos rela-
cionados à Coreia do Norte. 

Coreia do Norte diz que
mais de 2 milhões têm febre

COVID

Quase 10% da população do país asiático apresentou sintomas
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Elysia Cardoso 

O 'Atípicamente', musical for-
mado por um elenco de 39 atores
com espectro autista, sobe ao palco
do Teatro Goiânia neste domingo
(22), às 16h. Na história, são trata-
das as dificuldades que o autista
tem de se encaixar e encarar mu-
danças. A realização é do Núcleo
de Apoio e Inclusão de Autista
(NAIA), em parceria com organi-
zações culturais, empresários e
profissionais de diversas áreas.

A proposta inovadora e inclusiva
é do NAIA Autismo que mantém
em sua sede um projeto de “Inclu-
são social através da cultura para
autistas”, que oferece suporte aos
familiares e às pessoas com TEA,
por meio de conscientização, ati-
vidades lúdicas recreativas, musi-
coterapia, teatro e arteterapia. 

Há 6 anos o projeto é desenvol-
vido como forma de fortalecer a
autoestima e a autonomia das crian-
ças e adolescentes. Os projetos de-
senvolvidos com autistas, sejam eles
artísticos e/ou pedagógicos, trilham
caminhos diversos e por isso é tão
importante a partilha dessas práti-
cas e dos resultados alcançados.

Vários profissionais especiali-
zados e muitas mãos amigas se
uniram para desenvolver esse tra-
balho. A ideia central desta inicia-
tiva, é garantir maior acesso à cul-
tura para famílias e classes sociais
que têm dificuldade em participar
de um projeto como esse, ou ter
acesso a alguns dos principais tea-
tros em cartaz. 

Tema central 
A escolha da obra ‘Atípicamente’

levou em consideração sua narrativa,
que permite falar sobre a inclusão
de modo lúdico e atrativo para crian-
ças e adolescentes. Na história, são
tratadas as dificuldades que o autista
tem de se encaixar e encarar mu-
danças entrando afundo na dificul-

dade que ele tem de lidar com cada
emoção: medo, raiva, alegria e sele-
tividade alimentar com alusão a ani-
mação ‘Divertida Mente’ da Disney. 

Com a realização do projeto, os
idealizadores entenderam que para
uma sociedade ser realmente in-
clusiva, cada um importa. O tema
principal da peça, a diversidade,
se reflete na pluralidade de cada
participante de diferentes idades
e habilidades. Sobretudo, mostra
que todos são capazes de dançar,
cantar, atuar e participar.

Sobre o NAIA Autismo
Formado por pais, amigos e fa-

miliares de autistas, a missão do
NAIA Autismo  é proporcionar à
pessoa com autismo uma vida dig-
na, integrando-na à sociedade. 

Segundo o coordenador do gru-
po, Marcelo Oliveira, “A ideia é
oferecer à família da pessoa autista,
instrumentos para a convivência
no lar e em sociedade”. 

O Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) engloba diferentes con-
dições marcadas por perturbações
do desenvolvimento neurológico,
todas relacionadas com dificuldade
no relacionamento social.  “Acre-
ditamos que a arte e a cultura são
elementos essenciais para ajudar
na inclusão da pessoa autista e
seus familiares”. Afirma o coorde-
nador.  (Especial para O Hoje)

SERVIÇO
Atípicamente - Musical  
Quando: domingo (22), às 16h
Local: Rua 23, N° 252, Setor Central
- Goiânia 
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) | R$
20,00 (meia-entrada) 
Pontos de venda físico: Sede do
NAIA (Sede dentro do Parque
Areião); 
Vendas Virtual:
www.sympla.com.br 
Bilheteria do Teatro: funciona-
mento 2 horas antes do espetáculo

Musical 'Atípicamente' é apresentado no Teatro
Goiânia neste domingo (22), com a participação
de 39 autistas entre crianças, jovens e adultos

Musical inspirado na animação Divertidamente será
apresentado por atores autistas em Goiânia

Essência

Emoção e superação 
No PALCo
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Celebração 
do rock
independente
Goiânia Noise Festival volta à
programação normal após 2 anos de
pausa. Até domingo (22), evento conta
com shows de bandas de todo Brasil

Lanna Oliveira

Esta semana foi marcada
pela volta de um dos festi-
vais mais importantes da
cena rock in roll nacional.
O Goiânia Noise Festival, pa-
rou dois anos devido a pan-
demia, e até domingo (22) o
evento disponibiliza ações
de formação e qualificação
profissional nas áreas de
produção e música, palestras
e oficinas no Instituto Gustav
Ritter e shows no Centro
Cultural Oscar Niemeyer. O
intuito é dar visibilidade a
música alternativa e inde-
pendente, já que poucas
oportunidades são dadas
para essas bandas.

A grande festa do rock
independente brasileiro
está de volta e a progra-
mação deste ano apresenta
grandes nomes como Ter-
no Rei, Ratos de Porão,
Casa das Máquinas, Black
Pantera e Far From Alaska.
Ao todo, são 38 bandas que
se revezam em shows inin-
terruptos nos dois palcos
montados no Palácio da
Música do CCON. A parti-
cipação feminina é um dos
destaques do Goiânia Noise
2022, entre os nomes estão
Carne Doce, Mundhumano,
Synx, Insanidade, Roberta
de Razão, Maaju, Rural Kil-
lers, Far From Alaska, Ou-
sel e Assucena.

São artistas de todas as
regiões do Brasil e de várias
gerações, linguagens e esti-
los que garantem um pa-
norama do atual cenário
do rock independente do
País. O festival conta ainda
com um terceiro palco, que
é montado na Esplanada
do CCON. Nesse palco, ban-
das novas irão se revezar e
gravar suas apresentações.
O chamado Estúdio Noise
é mais uma ação que busca
valorizar e fomentar a pro-
dução musical goiana. To-
das as gravações serão de-

pois disponibilizadas nas
plataformas digitais.

O Goiânia Noise Festival
é o mais longevo evento de
música de Goiás e é consi-
derado um dos mais impor-
tantes festivais de rock do
Brasil. O evento teve 25 edi-
ções anuais ininterruptas,
e após uma pausa chega a
sua 26ª edição. Em 1995, na
primeira edição, o festival
aconteceu na Praça Univer-
sitária e contou com apre-
sentação de Psycho Drops
(SP), Succulent Fly (DF), Me-
chanics, Decibéis D'bilóid's,
CFC, Mandatory Suicide, Rat
Salad, Casa Bizantina, Jukes,
HC-137, Lettuce, Anesthesia
Brain, Cockatoos e Murder.

Referências 
do punk rock

O Goiânia Noise Festival,
tradição do circuito cultural
do País recebe uma das ban-
das mais marcantes da
cena, o Ratos de Porão. Com
mais de 40 anos de carreira,
a banda tem uma trajetória
que mistura música, críticas
políticas, sociais e muito
bate cabeça. A lendária ban-
da volta à Goiânia com disco
fresco, lançamento recente.
O grupo que mistura Heavy
Metal, Hardcore e Punk em
suas canções disponibilizou
o disco ‘Necropolítica’. Ele
apresenta uma mensagem
contra negacionistas, apoia-
dores do governo Bolsonaro
e pastores que enriquecem
às custas de falcatruas e da
crença religiosa da popula-
ção. (Especial para O Hoje)

Com vocais do icônico João Gordo, banda paulistana Ratos de
Porão chega a Goiânia neste fim de semana, na 2ª noite do Noise

Léo Luz reforça que
cada palavra escrita

nesta obra é real:
não é um livro de

fofoca, é um ponto
de vista, um lado

LIVRARIA
t

Logo na introdu-
ção de ‘Cartas para
Anna – Ou crônicas
de um amor que não
deu certo’, o roteirista
e escritor Léo Luz
alerta que o título não
se trata de uma pega-
dinha: a obra, de fato,
é sobre uma história
real com um fim real.
Neste novo livro, ele
reúne cartas, bilhetes
e e-mails que escre-
veu para Anna duran-
te e após o fim do re-
lacionamento. Inten-
sos, explosivos, sem
censura e com uma
pitada de sofrimento,
os textos narram a
história do casal. 

Por se tratarem de
conteúdos acumula-
dos ao longo de vários
anos, o roteirista de projetos
como ‘Até que a Sorte nos Se-
pare’, ‘Vai que cola’ e ‘Para-
fernalha’ preocupou-se ape-
nas com a introdução e o en-
cerramento da obra, as pala-
vras mais difíceis já escritas
por Léo. “O livro tem nome,
tem capa, mas falta um último
texto. Estou há oito dias tra-
vado neste último texto. E
você sabe bem que eu nunca
travo. Mas travei”, confessou
o autor para Anna, a quem
se dirige ao longo da produ-
ção, e também para o leitor.

“Como seria o último tex-
to? Fofo? Esperançoso? Li-

bertário? Falando que ainda
te amo e pedindo para você
voltar? Um texto sobre como
eu amadureci com essa his-
tória toda? Um texto fofo le-
vantando uma trégua? Ou
um texto engraçado? Eu não
sei. O que eu sei é que este
livro foi um expurgo mais
que necessário, um grito alto
na janela sem se preocupar
com os vizinhos. Eu não te
amo mais, tampouco quero
a gente de volta. Mas ainda
dói.” (Cartas para Anna –
Ou crônicas de um amor
que não deu certo)

O autor reforça que cada

palavra é real: não é
um livro de fofoca, é
um ponto de vista, um
lado, com tudo o que
foi escrito por uma
das partes da relação
para a outra – antes,
durante e depois do
fim do relacionamen-
to – até a publicação.
Nos agradecimentos
quem recebe destaque
é ninguém menos que
o cupido, o culpado
de todo o relaciona-
mento ter acontecido
e, consequentemente,
da publicação de Car-
tas para Anna.

O lançamento de
Léo Luz faz parte de
uma nova fase na
vida do escritor. O
expurgo necessário,
como afirma o rotei-

rista, representa o fim do ci-
clo com a ex-namorada. Para
o leitor, a obra pode ser um
lembrete que sim, o amor
existe mesmo quando não
dá certo, e que cada um tem
uma forma de superá-lo.

O autor
Léo Luz é carioca. Rotei-

rista de projetos como ‘Até
que a Sorte nos Separe’, ‘Vai
que cola’ e ‘Parafernalha’,
é autor de ‘Amor, otário
amor’, livro prefaciado por
Luis Fernando Verissimo.
‘Cartas para Anna’ é o novo
livro do autor.

A história de um amor
que não deu certo
Depois de ‘Amor, otário amor’, obra prefaciada por 
Luis Fernando Verissimo, roteirista e escritor Léo 
Luz encerra ciclo com a ex namorada em novo livro
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São 38 bandas que
se revezam em
shows nos dois
palcos montados
no Palácio da
Música do CCON

CELEBRIDADES

Anitta está de carro novo? Em foto publi-
cada nos Stories do Instagram, a cantora
aparece ao lado de uma Lamborghini Urus
roxa avaliada em mais de R$ 3 milhões em
sua garagem. No Brasil, há apenas 20 modelos
do veículo. A aquisição acontece um dia de-
pois de Melody ganhar uma Lamborghini
Gallardo pink de R$ 1,5 milhão em festa de
aniversário de 15 anos. A jovem, porém, só
poderá aproveitar seu presente quando com-
pletar 18 anos, quando estará apta a tirar a
carteira de habilitação. Nas redes sociais,

Melody, que já teve desentendimento com
Anitta, ironizou o fato. "Invejosa", escreveu.
"O dinheiro é dela, e ela compra o que ela
quiser. Assim, é óbvio que ela me copiou,
né? Mas, tudo bem, inspiração é tudo!", re-
bateu a funkeira paulista, em vídeo na web.
No Twitter, internautas reagiram aos co-
mentários de Melody. "Queria ter a autoestima
da Melody", brincou uma seguidora. "Imagina
a Anitta acordando e tendo que escutar a
Melody dizendo que ela a copiou", falou
outra. (Patrícia Dias, Purepeople)

Melody ataca Anitta e acusa cantora de copiá-la: “Invejosa”



Usar QR Code para saber
mais sobre uma obra ou es-
cultura já é coisa do passado!
A startup canadense 3rdi Lab,
especializada em desenvolver
ferramentas tecnológicas de
realidade aumentada com
apoio de inteligência artificial,
acaba de aterrizar no Brasil
para oferecer uma nova ex-
periência aos visitantes de
museus e galerias.

Com apenas um aplicativo,
o visitante pode apontar a
câmera do celular para qual-
quer obra de arte e obter, em
tempo real, informações so-
bre o autor, áudios explicati-
vos, vídeos, animações e até
interatividade, tornando a ex-
periência imersiva ainda mais
memorável.

“Acreditamos que cada ex-
posição tem uma história
para contar. Nossa solução
facilita a fusão da realidade
com o mundo digital, criando
exposições multissensoriais
que conectam o público à
arte e à cultura como nunca
antes”, afirma O CEO e fun-
dador da 3rdi Lab, Raj Nayak.

Fundada em 2018, a 3rdi
Lab desenvolve tecnologias
voltadas a fornecer ao mer-
cado de arte e cultura ferra-
mentas que permitam acesso
a narrativas imersivas por
meio da inteligência artificial.
A empresa faz parte do Ca-
nada Hub, iniciativa da Câ-
mara de Comércio Brasil-Ca-
nadá (CCBC) que oferece to-
das as condições para em-
presas canadenses se estabe-
lecerem no Brasil.

De acordo com Raj Nayak,
esse apoio foi essencial para
que a chegada ao Brasil se
tornasse uma realidade. As

negociações com o Museu
Catavento tiveram início em
julho do ano passado e a
nova experiência já foi dis-
ponibilizada aos visitantes
em 26 de março deste ano,
celebrando as comemorações
de aniversário do museu lo-
calizado no Palácio das In-
dústrias, construído no início
do século XX e que já foi sede

da prefeitura de São Paulo.

Um leque de
oportunidades

Tendo já registrado uma
visitação anual total de 38,46
milhões de pessoas a museus
em 2018 (volume que caiu
para 7 milhões em 2020, por
conta da pandemia), o Brasil
representa uma oportunidade
de negócios bastante impor-
tante para empresas que,
como a 3rdi Lab, desenvol-
vem soluções inovadoras que
permitam enriquecer a ex-
periência dos seus visitantes.

Apenas em São Paulo, o
Canada Hub identificou uma
série de instituições que po-
deriam utilizar essa nova tec-
nologia. Elas incluem a Pina-
coteca do Estado de São Paulo,
o Museu de Arte Moderna
(MAM), o Museu da Imigração,
o Museu de Arte Contempo-
rânea da Universidade de São
Paulo (MAC/USP) e o Museu
Afro Brasil, entre outras.

Nayak lembra que o Brasil

está entre os países que mais
arrecadam recursos com a
venda de ingressos para mu-
seus no mundo, o que o torna
um mercado bastante impor-
tante para a ferramenta. “Te-
mos mantido conversas com
outras instituições no Brasil,
como o Museu da Imagem e
do Som (MIS), o Museu do
Futebol, o Museu da Língua
Portuguesa e o Museu de Arte
de São Paulo (Masp). Em se-
tembro, o Museu do Ipiranga
será reaberto, e há a possibi-
lidade que possamos desen-
volver algo também para lá.
Há muita coisa acontecendo
no Brasil para nós, e o Museu
Catavento foi um excelente
lançamento”, avalia.

No exterior, a 3rdi Lab já
possui como parceiros insti-
tuições renomadas, tais como:
Art Gallery of Nova Scotia,
Associação Canadense de Mu-
seus, Rede de Organização
de Museus Europeus e a
Aliança Americana de Mu-
seus, entre outros.
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Games
o Goiânia Shopping re-

cebe a primeira etapa do
maior campeonato de e-
Sports do estado, a partir
deste sábado (21), é a Copa
Goiânia de e-Sports. os ga-
mers se enfrentam em três
modalidades de jogos:
Fifa22, Freefire e Valorant.
até 5 de junho, o público
pode também vivenciar ex-
periências do universo dos
jogos on-line na arena Ga-
mer, montada na Praça de
eventos do shopping, piso
1. No espaço, com entrada
aberta e gratuita, os visi-
tantes têm acesso a Plays-
tation 5, óculos de realidade
virtual, Just Dance, jogos de
corrida com cockpit e jogos
para PC (em rede). Quando:
Sábado (21). onde: av. T-10,
Nº 1300, Setor Bueno – Goiâ-
nia. Horário: 10h às 22h.

Teatro
o espetáculo ‘Cabaré das

Divas’, há 8 anos em cartaz,
chega ao palco do Teatro
Goiânia neste sábado (21).
a apresentação, que tem iní-
cio às 20h, tem entrada gra-
tuita e conta com recursos
de acessibilidade, como tra-
dução em libras. No espe-
táculo apresentado por Drag
Queens, 18 homens mos-
tram talento interpretando
divertidas personagens.
Quando: Sábado (21). onde:
rua 23, Nº 252, Setor Central
– Goiânia. Horário: 20h.

Música
Para finalizar mais uma

semana da azzure Club, nes-

te sábado (21) diretamente
de São Paulo, MC Brisola
desembarca em Goiânia
com sucessos como ‘Tipo
Vagabundo’ com parceria
de MC Don Juan, ‘Do Jeito
Que a Noite Pede’ e vários
sucessos do funk paulista.
Na mesma noite, o cantor
Lucas Led é o responsável
por animar a galera com
canções do mundo do ser-
tanejo e os sucessos com-
postos por ele como ‘eu Não
iria’, ‘Desandei’, entre outras.
Quando: Sábado (21). onde:
av. 136, Nº 222, Setor Ma-
rista – Goiânia. Horário: 22h.

Exposição
Termina neste domingo

(22) a exposição fotográfica
'Joias de Papel' por Flávio
Lima, no Flamboyant Shop-
ping Center. aberta ao pú-
blico, no Piso 3, próximo a
Louis Vuitton, a mostra apre-
senta uma coletânea
de trabalhos de-
senvolvidos sob
o olhar único do
fotógrafo, que
traz no currículo
a premiação
Photo + arts 21,
na categoria en-
saio/Story. Quando:
Domingo (22). onde:
av. Dep. Jamel Cecílio,
Nº 3300, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário:
10h às 22h.

Sertanejo
o cantor Gustavo Cam-

pos se apresenta neste do-
mingo (22) no San Diego
Steakhouse e bar, localizado

no Setor Marista. Cantando
sucessos do sertanejo, ele
apresenta um repertório di-
versificado e que promete
esquentar o público. acom-
panhado de Mendin no vio-
lão, o cantor ainda apresen-
ta sua música de trabalho,
o single ‘Boca rodada’, dis-
ponível em todas as plata-
formas digitais. Quando: Do-
mingo (22). onde: rua 1135,
Nº 229, Setor Marista – Goiâ-
nia. Horário: 17h.

Pagode
Fechando o fim de sema-

na, o ‘Sunset Laguna’ agita
a tarde de domingo
(22). Com início marca-
do para às 12h, o
evento conta com a
apresentação de
Thiago Martins, Chama
Q Noix e Catego-
ria de Base.
Para es-
q u e n -

tar o fim de semana frio,
além da boa música, o espaço
oferece a feijoada de domin-
go. Quando: Domingo (22).
onde: al. Barbacena, S/N, Se-
tor Vila alto da Gloria – Goiâ-
nia. Horário: 12h.

AGENDA
t

CULTUraL HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Você pode ter uma ideia mui-
to criativa hoje, bem como uma
iniciativa genuinamente corajosa.
além disso, o dia pode trazer al-
guma novidade, principalmente
vinda do seu meio profissional.
Cuidado com a tentativa de fazer
mil coisas ao mesmo tempo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

acredite no seu potencial cria-
tivo e dê um passo além. Seus
sentimentos podem estar gene-
rosos, e isso te aproxima das pes-
soas ou de situações benéficas.
Pode acontecer alguma suspen-
são: um dinheiro que você poderia
receber hoje pode não acontecer.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

algo que você iniciou pode
dar sinais de muito progresso,
em especial uma relação ou uma
parceria de trabalho. é impor-
tante saber trabalhar em con-
junto com as pessoas, porque
atitudes individualistas serão mal-
vistas. Se houver algum mal-en-
tendido, certifique-se de corrigir.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia favorece sua fé. é im-
portante ter convicção, confiança
em si. Saiba investigar as suas in-
clinações. é importante ter força
para concretizar algo, e isso só
virá quando você tiver certeza de
quem você é e do que deseja. o
planejamento faz parte deste dia.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Tome cuidado para que a cul-
pa não te consuma. Saiba se li-
bertar de sentimentos e pensa-
mentos obsessivos, como a au-
tocrítica. as suas relações podem
ser tudo ou nada hoje. reflita so-
bre suas parcerias: elas te elevam
ou te afundam? Busque pessoas
que te animam e te ajudam.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

algumas amizades podem se
mostrar frágeis. Perceba que,
muitas vezes, algumas apenas
têm um ciclo mais curto do que
outras: permita que cada um seja
livre e escolha ir ou vir. Não se
apegue tanto e busque ser mais
livre e desapegado. o dia é favo-
rável para planejar o futuro.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Se você não acredita em algo,
isso não vai se concretizar. isso
serve para tudo, tanto para coi-
sas boas quando para ruins. Por-
tanto, se você tem medo de algo
ou ficar acreditando em para-
noias, elas acabarão se realizan-
do. Fique com os pés no chão.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Você pode estar com seu lado
protetor acentuado hoje, e isso
favorece o cuidado com os outros.
Você até pode ser um bom con-
selheiro para amigos. Cuide mais
das suas emoções e se organize.
Você pode estar meio perdido em
sua vida atual e isso é negativo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a família pode precisar do seu
apoio e da sua atenção hoje. Saiba
ser mais flexível para poder com-
preender o lado do outro. Se ficar
apenas criticando, não vai contri-
buir muito. Você pode estar com
a saúde comprometida. Saiba des-
cansar e ser mais disciplinado.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

alguma mensagem pode
chegar, trazendo oportunidades.
analise os prós e contras e evite
atitudes por impulso. Sua mente
pode estar fértil e até um pouco
desatenta hoje, mas sem dúvida
você pode ser generoso e ro-
mântico. Dê um passo adiante
rumo ao que você deseja.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Você pode ter muito magne-
tismo neste dia, então aproveite
a sua popularidade. existem mu-
danças, notícias alegres e motivos
para celebrar. Cuidado com gastos
e seja mais controlado. Não pro-
crastine e evite excessos. a sua
alimentação precisa de atenção.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia traz flexibilidade e mo-
vimento. Você pode conseguir
muitos avanços se buscar se adap-
tar às mudanças – e elas estão
acontecendo muito rapidamente.
Tome cuidado com medos e an-
siedades, que podem levar você
rumo a dúvidas e indecisões.

Inteligência artificial e realidade
aumentada nos museus brasileiros

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

O visitante pode
apontar a câmera 
do celular para
qualquer obra de
arte e obter, em
tempo real,
informações sobre 
o autor, áudios
explicativos, vídeos,
animações e até
interatividade

Startup canadense já estreou a tecnologia no Museu Catavento e está em
tratativas para levar a experiência para o MASP e Museu do Ipiranga

O cantor Lucas
Led canta neste
sábado (21) na
Azzure Club ao

lado do funkeiro
MC Brisola
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ESTREIAS

A Médium (The Medium,
2022, Tailândia). Duração:
2h11min. Direção: Banjong Pi-
santhanakun. elenco: Narilya
Gulmongkolpech, Sawanee
Utoomma, Sirani Yankittikan.
Gênero: Terror, suspense. Ci-
nemark Passeio das Águas:
16h, 21h50. kinoplex Goiânia:
16h20, 20h10. Cineflix apare-
cida: 16h55, 21h55. Cineflix
Butiti: 16h40, 21h20.

Dog - A Aventura de Uma
Vida (Dog, 2022, eUa). Duração:
1h42min. Direção: reid Carolin,
Channing Tatum. elenco: Chan-
ning Tatum, ethan Suplee, kevin
Nash. Gênero: Comédia dra-
mática. Cinemark Flamboyant:
16h10, 16h30, 21h20, 21h40.
Cineflix Butiti: 16h40, 19h15.

Chamas da Vingança (Fires-
tarter, 2022, eUa). Duração:
1h34min. Direção: keith Tho-
mas (ii). elenco: Zac efron,
ryan kiera armstrong, Sydney
Lemmon. Gênero: Suspense,
fantasia, terror. Cinemark
Flamboyant: 13h20, 17h, 19h,
19h20. kinoplex Goiânia:
14h10, 21h15. Cineflix apare-
cida: 15h05, 19h45. Cineflix
Butiti: 17h20, 19h20.

Quatro Amigas Numa Fria
(Quatro amigas Numa Fria,
2022, Brasil). Duração:
1h47min. Direção: roberto
Santucci. elenco: Maria Flor,
Fernanda Paes Leme, Micheli
Machado. Gênero: Comédia.
Cinemark Passeio das Águas:
15h30, 16h, 21h20. Cineflix
aparecida: 14h40, 19h35. 

Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, eUa). Duração:
2h11min. Direção: Joseph ko-
sinski. elenco: Tom Cruise, Miles

Teller, Jennifer Connelly. Gêne-
ro: ação. Cinemark Flamboyant:
14h10, 14h50, 15h30, 15h55,
17h10, 17h50, 18h30, 20h10,
20h50, 21h30. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h30, 15h30,
17h30, 18h, 18h30, 20h30,
21h30. Cineflix aparecida: 14h,
16h40, 19h20, 22h. 

Twenty one Pilots Cinema Ex-
perience (Twenty one Pilots
Cinema experience, 2022, eUa).
Duração: 1h30min. Direção: Ja-
son Zada. elenco: Tyler Joseph,
Josh Dun. Gênero: Documen-
tário. kinoplex Goiânia: 19h.

Pureza (Pureza, 2022, Brasil)
Duração: 1h41min. Direção: re-
nato Barbieri. elenco: Dira Paes,
Flavio Bauraqui, Matheus
abreu. Gênero: Drama, biogra-

fia. Cinemark Flamboyant:
13h20, 14h35, 18h55, 19h15. 

EM CARTAZ

O Homem do Norte (The
Northman, 2022, eUa). Dura-
ção: 2h17min. Direção: robert
eggers. elenco: alexander
Skarsgård, Nicole kidman,
Claes Bang. Gênero: ação, his-
tórico. Cinemark Flamboyant:
16h, 21h30, 21h50. kinoplex
Goiânia: 17h30, 20h30. Cineflix
aparecida: 17h05, 21h45. Ci-
neflix Butiti: 21h20.

Meu Amigãozão: O Filme
(Meu amigãozão: o Filme, 2022,
Brasil). Duração: 1h17min. Di-
reção: andrés Lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h. 

Doutor Estranho no Multiver-
so da Loucura (Doctor Strange
in the Multiverse of Madness,
2022, eUa). Duração: 2h06min.
Direção: Sam raimi. eLenco:
Benedict Cumberbatch, eliza-
beth olsen, rachel Mcadams.
Gênero: Fantasia, ação, aven-
tura. Cinemark Flamboyant:
13h, 13h05, 14h, 14h20, 14h30,
15h, 15h20, 15h40, 15h50,
16h10, 16h50, 17h10, 17h20,
17h50, 18h20, 18h40, 18h50,
19h40, 20h10, 20h40, 20h45,
21h10, 21h30, 21h40, 22h10,
23h, 23h30. Cinemark Passeio
das Águas: 12h, 12h30, 13h,
13h10, 13h25, 14h, 14h30,
14h50, 15h10, 15h20, 15h30,
16h, 16h30, 17h, 17h20, 17h40,
17h50, 18h, 18h20, 18h30,
18h50, 19h, 19h20, 19h35,
19h50, 20h10, 20h40, 21h10,
21h40, 21h50, 22h10, 22h30,
22h40. kinoplex Goiânia: 14h10,
14h50, 15h20, 15h50, 16h20,
17h30, 18h, 18h30, 19h, 20h40,
21h10, 21h40. Cineflix apare-
cida: 15h10, 16h30, 17h50, 19h,
19h10, 20h30, 21h40, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h, 16h25,
17h40, 19h, 20h20, 21h35.

Sonic 2 - O Filme (Sonic The
Hedgehog 2, 2022, eUa). Du-
ração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Mars-
den, Jim Carrey, Tika Sumpter.
Gênero: animação, família,
aventura. Cinemark Passeio
das Águas: 13h40, 15h. Cine-
flix aparecida: 14h05. Cineflix
Butiti: 17h, 20h.

Animais Fantásticos: Os Se-
gredos de Dumbledore (Fan-
tastic Beasts: The Secrets of
Dumbledore, 2022, eUa). Du-
ração: 2h23min. Direção: David
Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude Law, Mads Mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Cine-
mark Flamboyant: 13h, 19h. 

tCINEMA
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‘Chamas da
Vingança’ é um filme
baseado no romance
de mesmo nome de
Stephen King, um
remake da
adaptação
cinematográfica 
de 1984 



Luan Monteiro

O sonho da casa própria
ainda faz parte dos projetos
da maioria dos brasileiros. Isso
porque vivemos em um País
de grande inconstância, e a
conquista de algo concreto
traz a sensação de segurança.
Segundo estudo da Datastore,
em todo o Brasil, mais de 13
milhões de famílias querem
comprar um imóvel em até
dois anos. O advogado Diego
Amaral, especialista em Direito
Imobiliário, analisa este cená-
rio e diz por que acredita que
os financiamentos contribuí-
ram para aquecer o mercado.

Goiânia está em terceiro
lugar no ranking das capitais
com maior intenção de com-
pra de imóveis, atrás apenas
de São Paulo e Rio de Janeiro.
Diego revela que, analisando
o cenário imobiliário de hoje,
ele credita esta alta às taxas
de juros dos financiamentos
imobiliários abaixo da média
nas últimas décadas. “A cria-
ção de novos índices para cor-
reção do crédito imobiliário,
como a Poupança, IPCA, Taxa
Fixa, dentre outras, está entre
os principais motivos para
este crescimento”, indica.

Os bancos disponibilizam
diversas linhas de crédito,
com variações de taxas e con-
dições de pagamento, e é pre-

ciso estar atento aos detalhes
para garantir o melhor ne-
gócio para você.

A melhor forma 
de buscar um
financiamento

Para explicar sobre os tipos
de financiamento imobiliário,
o advogado separa dois deta-
lhes importantes: os tipos de
programa disponíveis e os ti-
pos de amortização que você
pode contratar. “Contratando
o financiamento imobiliário,
esteja ciente de que ele fará
parte de um dos programas
existentes no Brasil. Vamos co-
meçar entendendo quais são”,
inicia Diego. Entre eles estão
o Sistema Financeiro de Ha-

bitação (SFH), Sistema Finan-
ceiro Imobiliário (SFI) e o feito
com base no Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA). 

O SFH é voltado para pes-
soas de baixa renda. Nele, é
possível financiar até 80% do
valor do imóvel, que pode
custar até R$ 800 mil em
Goiás. “Boa parte dos finan-
ciamentos integram essa ca-
tegoria, Minha Casa, Minha
Vida, por exemplo”, conta Die-
go. São dois os fundos que
garantem os recursos do SFH:
o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) e do Sis-
tema Brasileiro de Poupança
e Empréstimos (SBPE). Quanto
às taxas de juros, elas podem
ter no máximo 12% ao ano.

Já o Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI) foi criado
alguns anos depois e veio
com o objetivo de facilitar
novas linhas de crédito para
imóveis com valor maior do
que os predeterminados pelo
SFH. Já o SFI conta com uma
taxa de juros maior e não
permite a utilização de FGTS.
“Nesses dois sistemas, a atua-
lização monetária da sua dí-
vida contratual é realizada
com base na Taxa Referencial
(TR). Trata-se de um índice
que, periodicamente, corrige
o saldo das poupanças e do
FGTS”, explica.

Recentemente, um novo
programa foi lançado, em
que essa atualização é feita
de acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Nessa modalidade, a
sua renda inicial pode ser
um pouco mais baixa que a
dos demais programas e as
taxas de juros podem ser me-
nores. “Todavia, vale atentar
ao fato de que o IPCA varia
de acordo com a inflação, en-
quanto a TR é fixa em zero
há um bom tempo”, aponta.

Já no Sistema de Amortiza-
ção Constante (SAC), a amorti-
zação é fixa e os juros dimi-
nuem ao longo do prazo, ou
seja, é decrescente. Já o sistema
Tabela Price deveria ter par-
celas fixas, mas foi alterado
para acompanhar os reajustes
da inflação, o que o torna uma
opção não muito boa, pois nem
sempre você recebe seu salário
com esses reajustes também.
E por fim, o Sistema de Amor-

tização Crescente, no qual a
amortização é bem mais alta
nos primeiros meses, mas há
uma queda no valor dos juros
pagos ao longo do período.

As condições de amortiza-
ção é também uma grande
aliada na hora de escolher o
melhor financiamento para
o seu perfil. “A amortização é
o processo de redução do va-
lor total de uma dívida por
meio de pagamentos periódi-
cos. Esses pagamentos podem
ser variados ou fixos, e o atra-
so neles pode incidir em ju-
ros”, esclarece Diego. Para
simplificar, quando se fala de
amortização de parcelas, na
prática, trata-se de antecipar
as parcelas para reduzir o va-
lor inicial da dívida.

Depois de avaliar as pos-
sibilidades que o mercado
oferece, é importante se pla-
nejar antes de tomar qual-
quer decisão que envolve o
financiamento de um imóvel.
Essa dica vale para todos os
grandes passos que você toma
em sua jornada e que envolve
as finanças pessoais. “Grandes
decisões nas nossas vidas,
como contratar um financia-
mento imobiliário, podem
realmente trazer várias dú-
vidas. Afinal, o mercado tem
milhares de nomenclaturas
e regras, que nem sempre es-
tamos habituados. Por isso
reforço sempre a importância
de uma assessoria jurídica
qualificada para evitar quais-
quer embrolhos que possam
surgir”, finaliza Diego Amaral.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Goiânia está em
terceiro lugar no
ranking das capi-
tais com maior in-
tenção de compra
de imóveis 

Alta demanda por imóvel pode
tornar financiamento opção viável

Em todo o Brasil,
mais de 13 milhões
de famílias querem
comprar um imóvel
em até dois anos

ohoje.com








