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Corte de verbas na
educação deixa ano
letivo da UFG em risco
O anúncio de cortes de mais de R$ 1 bilhão para as
universidades federais em todo o País feito pelo governo federal coloca em risco o ano letivo dos institutos públicos de educação superior. A estimativa

da Universidade Federal de Goiás (UFG) é que a
perda de recursos para manter o funcionamento
pode ser de mais de R$ 10 milhões, o que coloca em
xeque o planejamento feito para 2022. Cidades 10
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Mortes crescem
85% no trânsito
nos primeiros
quatro meses

Levantamento da SSP-GO aponta
que 146 pessoas morreram em
todo o Estado em acidentes de
trânsito com 18.053 pessoas envolvidas. 89,7% ocorreram em
área urbana. A maioria sem
uma causa definida. Cidades 11

Lissauer amplia apoio
ao Senado e complica
candidaturas isoladas

Política 2

42% dos goianos
não têm acesso
a tratamento de
esgoto em casa

Levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento mostra que 42%
dos goianos não têm acesso à
coleta e tratamento de esgoto.
A meta é garantir o atendimento de pelo menos 99% da
população com água potável
e de 90% com tratamento e
coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Cidades 9
Juan FReRs

nova “geração cripto”
da américa Latina
Levantamento feito pela ANA revela que o consumo e o uso da água devem crescer 24% até 2030 no Brasil

Cinco deputados federais desistem de tentar reeleição

Opinião 3

População vai ter que
apertar as contas para
manter plano de saúde

A bancada goiana na Câmara Federal deve ter, pelo menos, cerca de 30% de renovação nestas eleições. Isto
porque, dos 17 deputados federais por Goiás, cinco já disseram que não devem disputar este cargo. Política 5

Economia 4

Estratégias para
aumentar vendas no
Dia dos Namorados

Goiás chega a 90%

Já que 71% dos moradores da capital pretendem presentear a pessoa amada no dia 12 de junho, é
hora de o comerciante saber como
atrair esse cliente. Negócios 17

Legislação sobre violência contra Ocupação dos
as mulheres precisa de melhorias leitos de UTI em
Nos últimos anos, as discussões sobre violência contra a mulher ganharam
diversas dimensões e espaços na legislação. Na contramão, a sociedade
caminha a passos lentos no que tange à erradicação desses casos. Em
Goiás, de janeiro a março de 2022, foram registrados 9.232 diferentes
tipos de violência contra a mulher, conforme dados da SSP-GO. Desse
número, 16 resultaram em feminicídios e 67 foram estupros. Política 6

A ocupação dos leitos de UTI
para tratamento da Covid-19 alcançou os 90% na rede estadual
de saúde de Goiás, de acordo
com dados da SES-GO. Cidades 10

Saúde de Goiânia vai
disponibilizar 9 mil
testes rápidos por dia

Cidades 10

LEia nas CoLunas
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Xadrez: A política social de

Ronaldo Caiado em busca do
voto no Entorno
Política 2

Esplanada: Rio+30, em outu-

bro, vai trazer ambientalistas
e políticos de todo o mundo
Política 6

Livraria: Escritora Gabriela

Lubies revela mentalidade por
trás de grandes realizações
Essência 14

Duas décadas de tattoo: Jander no 'Papo Xadrez'

No episódio de hoje vamos saber os significados que a tatuagem tem para o
artista, a relação da tattoo de antigamente com a de hoje e muito mais. Essência 14
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RicaRdo Viana

diga sim
ao pedal!
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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A política social de Ronaldo Caiado
em busca do voto no Entorno
Presidente criticou resultado das pesquisas de intenção de votos

Bolsonaro
comenta que irá
a debates no 1º
turno: ‘Se Lula
for, eu vou junto’
O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou para
os seus apoiadores que irá comparecer aos debates das
eleições deste ano se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) participar. A declaração do chefe do Palácio do
Planalto foi dada durante viagem a Foz do Iguaçu (PR),
quando visitou as obras da ponte Brasil-Paraguai.
“Eu fecho agora: se o Lula for, eu vou junto com ele”,
declarou Bolsonaro. O presidente aproveitou para criticar
as pesquisas divulgadas de intenção de voto nas quais
Lula está na frente.
“Não consigo entender o outro lado ter 40% das intenções de votos. O cara não consegue ir à rua para nada,
nem para entrar num butiquim”, disparou.
Bolsonaro, com a nova declaração, teria voltado atrás
em decisão recente, quando afirmou em uma entrevista
que não gostaria de ter o compromisso de participar dos
debates durante a campanha. Na ocasião, o presidente
disse “não saber de nenhum presidente que participou
do 1º turno de debate”.
Em pesquisa feita pelo PoderData, Lula tem 43% das
intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. O petista
lidera entre mulheres, jovens, pessoas menos escolarizadas,
mais pobres e moradores das regiões Nordeste e Sudeste,
enquanto Bolsonaro tem maior popularidade entre
homens e moradores das regiões Centro-Oeste e Norte.
(Victória Vieira, especial para O Hoje)

O governador Ronaldo Caiado (UB) não esconde dos
adversários que seu foco principal em busca da reeleição
é a rede de proteção social. Prova disso são as constantes
agendas pelo interior, tendo como objetivo a base da pirâmide social. No final de semana, o governo promoveu o
7° Mutirão, no Entorno de Brasília, tendo como base Valparaíso. Esta região tornou-se um dos alvos prioritários
de Caiado devido à influência de Brasília e a forte presença
de Marconi Perillo (PSDB). Outro fator considerável são
os mais de 600 mil eleitores dos 9 municípios que fazem
fronteira com o Distrito Federal. Pode-se acrescentar Alexânia, que é mais identificado com Brasília. Para esta
edição, Caiado mobilizou, além da estrutura física, todo o
seu secretariado, demonstrando às lideranças da região
que os concorrentes terão que se esforçar para desbancálo do posto. Nos dois dias, foram registrados cerca de 112
mil atendimentos em 171 serviços. Em política, a regra é
olho no olho e quem pisca primeiro perde. Não é por
nada que Mendanha tem sido um dos mais constantes no
Entorno, inclusive ele e Caiado quase se cruzam na Festa
do Divino Espírito Santo de Luziânia.

xadrez@ohoje.com.br

Festa

O pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota), foi o único
dos concorrentes ao Palácio
das Esmeraldas a estar presente na festa que celebra os
126 anos de Bela Vista, cidade
a 50 km da capital.

Agrado

O evento foi neste domingo (5), no Parque Agropecuário Municipal da cidade. Mendanha foi convidado da prefeita Nárcia Kelly (PP) e teve
até agrado do vice-prefeito,
Juliano Moreira, do PL, partido de Vitor Hugo, outro précandidato ao governo. Moreira lembrou que Mendanha
nunca deixou de receber um
belavistense.

Redobrada

A Universidade Estadual
de Goiás (UEG) voltou a exigir
o uso de máscara devido à
escalada no aumento de casos
de Covid-19.

Oportunidade

Estão abertas as inscrições
da 6ª etapa do programa CNH
Social. São 11.010 vagas para
pessoas de baixa renda que
desejam obter, mudar ou adicionar uma categoria à CNH
gratuitamente.

CURTA
t

Cuidado

Em intensa pré-campanha por Goiás de olho na reeleição
à Câmara Federal, outro diagnosticado com Covid é o deputado federal José Nelto (PP).

2 A Justiça liberou candi-

datos acima da idade permitida - 30 anos - ao
concurso da PMGO.

Lissauer avança entre lideranças e
diminui chance de candidatos isolados
Vontade de parte da base está em
governador não bancar um nome
específico ao Senado. Adesão ao
nome de Lissauer tem forçado decisão
Felipe Cardoso
O presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego) e
pré-candidato ao Senado, Lissauer Vieira (PSD), tem tornado
cada vez mais distante o sonho
de alguns concorrentes por
candidaturas avulsas na chapa
governista. A vontade de alguns, é de que o governador
Ronaldo Caiado (UB), candidato
à reeleição nas eleições que
se aproximam, não banque
um nome específico ao Senado,
de forma que todos enfrentem
as urnas em uma disputa “de
igual pra igual”.
Mas esse não é o plano de
Lissauer, nem de seu partido,
o PSD. Por óbvio, o pré-candidato e lideranças da sigla almejam chegar à disputa com
o apoio confesso do governador. E esse é, de fato, o caminho
mais provável.
Ciente dessa realidade e
bom estrategista que é, o candidato do Republicanos, João
Campos, dá sinais de que está
de malas prontas. Conforme
mostrado pela reportagem do
O HOJE na semana passada, o
governador realizou uma reunião recentemente com presidentes de partidos da base.
Campos, que lidera a sigla em

Goiás, não participou nem enviou representante.
Isso porquê o Republicanos,
todos sabem, está pronto para
deixar a base e com negociações avançadas com o précandidato ao governo pelo Patriota, Gustavo Mendanha. João
Campos até manteve viva, por
um tempo, a esperança de compor com Caiado, mas por fim
não encontrou espaço.
O caldo azedou para os demais pré-candidatos -- leia-se:
Delegado Waldir (PSL), Luiz
Carlos do Carmo (PSC), Zacharias Calil (UB) e Alexandre
Baldy (PP) -- com a chegada
tardia de Lissauer Vieira à disputa. É um político querido
pelo governador. Nos bastidores, a leitura é de que Lissauer
não entraria na disputa se não
tivesse a garantia de apoio intrínseco do governador.
Em paralelo aos que defendem que Caiado tenha candidatos avulsos e se mantenha
neutro na disputa ao Senado,
o PSD pressiona pelo contrário.
Mas não apenas o PSD tem demonstrado o interesse de que
Lissauer seja, oficialmente, o
candidato caiadista. Lideranças
da Capital e do interior também
sinalizam na mesma direção.
Caiado, por sua vez, tem ficado

O pré-candidato a senador pelo PSD, Lissauer Vieira, e seu partido querem apoio confesso de Caiado
cada vez mais encurralado.
Como se não bastasse o
apoio dos próprios deputados
que entregaram ao governador, em abril, uma carta com
25 assinaturas em apoio a candidatura de Vieira -- o documento conta com a canetada,
inclusive, de deputados da oposição como Gustavo Sebba e
Helio de Sousa, ambos do PSDB
--, no final de maio foi a vez
dos vereadores.
O grupo esteve no Palácio
Maguito Vilela onde entregou
ao presidente do Parlamento
um manifesto assinado por
23 nomes. No texto, os vereadores ressaltam que o deputado “é um nome que atende

à maioria da Casa, com seu
perfil conciliador, moderador,
coerente, sempre aberto ao
diálogo e com uma visão de
Estado, qualidades fundamentais para um senador”.
No último final de semana,
outra ação encabeçada por lideranças do entorno chamou
a atenção do meio político.
Lissauer foi recebido em Luziânia como pré-candidato da
base governista. Lá, 18 dos
21 vereadores assinaram uma
declaração de apoio a seu
nome para o Senado. Além
dos próprios vereadores, o
prefeito do município, Diego
Sorgatto, também participou
do encontro. A cidade conta

com o maior número de eleitores do Entorno de Brasília.
São mais de 124 mil segundo
a base de dados do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE).
A cereja do bolo é que Lissauer conta com o apoio do
setor produtivo. No final de
maio, o pré-candidato reuniu
mais de 3 mil pessoas ligadas
ao agronegócio em evento de
apoio a sua pré-candidatura.
Em paralelo, o governador enfrenta dificuldade de reaproximação com o segmento. Isso
torna Lissauer uma peça ainda
mais interessante -- para não
dizer indispensável -- ao projeto de reeleição caiadista. (Especial para O Hoje)
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Nova “geração cripto” pode
parecer mais familiar que nunca
Juan Frers
Há tempos que é de conhecimento geral dizer que
o mundo cripto é imprevisível. Quem teria pensado,
anos atrás, que criptomoedas seriam aceitas como
moeda corrente por alguns governos ou que funcionários
pediriam para receber seus salários em criptomoedas
para se proteger da a inflação e volatilidade das moedas
tradicionais? A contar pela decisão recente do Senado
brasileiro, que reconheceu as criptomoedas como uma
forma legal e legítima de negócios, podemos perceber
a mudança que estamos vivenciando. Como parte de
uma tendência mais ampla, o chamado “pensamento
cripto” agora pode ser encontrado em todas as esferas
em toda América Latina.
Primeiro, essas pessoas são caracterizadas por
sua distintiva flexibilidade em relação à vida e ao
trabalho. A ideia de um emprego regular e um salário
fixo é muito menos atraente do que a liberdade de
múltiplas e variadas fontes de renda da economia
gig. Hoje, 21% dos latino-americanos se descrevem
como freelancers; destes, 50% têm menos de 30 anos;
70% encontram projetos em mercados online e quase
54% usam o Facebook para encontrar trabalho.
Esta tendência de trabalho flexível certamente
foi propagada ainda mais pela pandemia e restrições
decorrentes. Segundo a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), 23 milhões de pessoas da América
Latina e do Caribe trabalharam em home office
durante a pandemia; ou seja, entre 20% e 30% de
todos os trabalhadores registrados em comparação
com apenas 3% antes do confinamento.
O trabalho flexível e temporário tornou-se efetivamente comum na América Latina. E essa tendência provavelmente continuará: de acordo com
uma pesquisa da gestora de capital humano ADP,
no Brasil, Chile e Argentina, 70% dos funcionários
gostariam de ter mais flexibilidade no trabalho.
A segunda tendência é o grau em que a web
faz parte das rotinas diárias dos latino-americanos,
seja para trabalho, lazer, compras ou relacionamentos, praticamente todas as atividades são complementadas pelo uso da web ou das mídias sociais.
De acordo com a pesquisa, 56% dos funcionários
latino-americanos acreditam que o uso das mídias
sociais, em última análise, ajuda seu desempenho
no trabalho, enquanto 64% admitem ser influenciados por estas em suas decisões de compra.
A terceira tendência é a atitude dessas gerações
em relação ao compartilhamento e, em particular, à
economia compartilhada. De acordo com uma pesquisa
da PWC, os latino-americanos estão mais dispostos a
compartilhar ativos com os outros do que o restante
dos ocidentais; 70% em comparação com 54% para a
Europa, e 53% para a América do Norte. E o princípio
é igualmente aplicável a ideias e conceitos como bens
e serviços. De acordo com a mesma pesquisa, 30% dos
entrevistados da região estão abertos a “compartilhar
seus conhecimentos e experiências com fins lucrativos”.
Isso se compara a uma média global de apenas 26%.

Essas tendências se combinaram para representar
um novo nível de independência, colaboração e autossuficiência em toda a região. Criptomoedas representam uma extensão lógica. A “geração cripto”
de hoje não é necessariamente particularmente experiente em tecnologia ou politicamente motivada.
Eles consideram a criptomoeda um porto seguro,
uma alternativa flexível à moeda fiduciária e um investimento cada vez mais sólido para o futuro. Em
muitos casos, a negociação de criptomoedas representa um fluxo de receita complementar para eles.
Mais uma vez, a pandemia serviu apenas para
exacerbar essa tendência. O uso de ferramentas
de e-learning cresceu mais de 60% nesse período,
impulsionado pela busca de qualificação e busca
de alternativas de renda, em muitos casos, de casa.
A Argentina agora é o país com a maior proporção
de funcionários sendo pagos em criptomoedas. Os
trabalhadores têm o direito de receber até 20% de
seu salário em criptomoeda como parte de um plano
do governo para minimizar os efeitos da volatilidade
da moeda e da inflação que chega a 50%. Com isso,
as empresas que pagam salários em moeda digital
aumentaram 340% nos últimos 12 meses.
Estima-se que 52% dos países da América Latina
agora têm a capacidade de pagar salários pelo menos
parcialmente em criptomoedas. Desde novembro de
2020, houve um aumento de 10% mês-a-mês entre
pessoas que desejam ser pagas em criptomoedas, com
Argentina e Brasil tendo os maiores saques salariais
de criptomoedas. A tendência também está crescendo
significativamente no Chile, outra potência econômica
regional. Uma nova pesquisa da Mastercard sugere
ainda que 83% dos consumidores latino-americanos
estão preparados para usar pelo menos um método
de pagamento emergente como criptomoeda, biometria,
pagamento sem contato, ou por QR Code.
Estamos muito longe do ilícito ou do obscuro.
O surgimento da geração cripto na América Latina
tem enormes implicações para o setor. À medida
que essas transações se tornam mais comuns, as
expectativas em termos de atendimento ao cliente,
transparência e conformidade aumentarão drasticamente. Do trabalho flexível à vida online,
essas experiências se tornaram a norma, e os
'pioneiros' foram substituídos por 'consumidores',
assim como suas expectativas. A geração cripto
já espera um nível de serviço em cripto equivalente
ao esperado do seu banFotos: Divulgação
co. Isso representa um
enorme desafio para o
setor, mas também uma
oportunidade. As marcas de criptomoedas
que possam atender às
expectativas da nova geração cripto da América
Juan Frers é professor da
Latina estarão muito
Universidade de Buenos
melhores posicionadas
Aires e da Universidade
para o futuro.
do Chile

OPiniãO

Quando o assunto é exercício físico, diversas
modalidades se destacam, como a prática de ciclismo indoor e outdoor. Considerando que o ciclismo outdoor proporciona a visitação dos ambientes de lazer e turismo das cidades, essa
prática vem ganhando cada vez mais adeptos. O
ciclismo outdoor, conhecido popularmente como
“pedal”, é um tipo de atividade física que necessita
de uma bicicleta corretamente escolhida, haja
vista que a escolha precisa considerar pelo menos
a estatura e a massa corporal das pessoas.
A prática do ciclismo de forma regular pode
proporcionar diversos benefícios físicos e psicológicos na saúde das pessoas, tais como aumento da mobilidade articular, fortalecimento
dos músculos presentes nas pernas, costas e abdômen, aumento da noção espacial, aumento
do condicionamento cardiorrespiratório, socialização e redução dos níveis de ansiedade. Em
outras palavras, o ciclismo pode proporcionar
uma melhora na saúde geral dos praticantes.
Os iniciantes nessa modalidade podem estruturar a prática de pelo menos 30 minutos
por dia, três vezes por semana em uma intensidade moderada. Essa intensidade pode ser facilmente controlada por meio de um monitor
de frequência cardíaca. Ou é possível até mesmo
utilizar o número de pedaladas por minuto para
controlar a intensidade da atividade física.
Em pessoas mais experientes, recomendamos
pelo menos 50 minutos de pedal, três a cinco
vezes por semana em intensidade moderada a vigorosa podem proporcionar impactos interessantes
na redução da massa corporal. Entretanto, é importante lembrar que toda e qualquer modificação
na massa corporal dependerá de outros fatores,
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Bancas:

como a realização de uma dieta equilibrada.
Antes de pedalar é importante que os praticantes conheçam os trajetos a serem percorridos,
trânsito veicular e sinalizações das vias. A hidratação também é muito importante e, por isso, é
indicado uma garrafa com água fixada na bicicleta.
Ademais, o vestuário precisa ser adaptado para
evitar queimaduras oriundas da exposição ao sol,
bem como a redução do frio excessivo caso a
prática da atividade seja realizada em noites frias.
Também é importante que a bicicleta tenha
luzes sinalizadoras e adesivos refletores. Essas
luzes e adesivos contribuem para uma maior
visualização do ciclista e redução de acidentes
com veículos automotores. Toda prática de atividade física deve ser acompanhada. No caso
de pedalar é importante prestar atenção nas
reações do organismo e procurar um profissional
caso tenha algum resultado negativo.
Em Goiânia e região metropolitana existem
diversas áreas interessantes para a prática de ciclismo. Dentre elas podemos destacar o Parque
Areião, Jardim Botânico, Parque Bernado Élis,
Parque Botafogo, Parque Cascavel, Parque Nova
Esperança, Parque Estadual Altamiro de Moura
Pacheco, Parque Leolídio di Ramos Caiado, Parque
Municipal Campininha das Flores, Parque Marcos
Veiga Jardim, Rodovia
dos Romeiros, Rodovia
para Bela Vista, entre
outras. Todas elas estão
disponíveis e possuem
grupos de pedalar. Portanto, não perca tempo,
pratique uma atividade
física e conheça pontos
Ricardo Viana é doutor em
turísticos da cidade.
Ciências da Saúde e professor de Educação Física
Diga sim ao pedal!
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CARTA DO LEITOR

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melhorar a qualidade da educação, ou educar
melhor para que haja maior crescimento? Para
os especialistas, não há dúvida de que a educação é primordial. Mas, diante das iniquidades
socioeconômicas, cabe ao poder público fazer
com que as duas políticas caminhem juntas.
Educar para crescer e promover desenvolvimento sem discriminações, estabelecendo uma
simbiose perfeita entre economia e educação.
A pandemia do novo coronavírus realçou os
traços das desigualdades do país. A discrepância
é tangível no ambiente escolar, e mais profunda
no quesito raça/cor. O racismo estrutural, a
discriminação por classe social e o baixo investimento nas escolas e na formação de professores somam para o aprofundamento das
disparidades. Mudar esse cenário é desafio
que se impõe aos governantes para que o Brasil
supere as mazelas socioeconômicas.
Carlos Brandão
Ipameri

CONTA PONTO

{

O agro precisa que
eu assuma mais
responsabilidades na
CNA, essa instituição que
tanto nos defende e está
ao nosso lado. Espero
ajudar ainda mais o
desenvolvimento de nosso
País para gerar
empregos, oportunidades
e renda para as famílias”
José Mário Schreiner (MDB), deputado federal, ao anunciar no final
de semana que desistiu de disputar
a reeleição para a Câmara dos Deputados. O parlamentar disse que
vai focar seu trabalho institucional
junto a entidades que representam
o agronegócio.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a secretária estadual de saúde de Goiás
(ses-Go), divulgou o laudo na quinta-feira
(2/6), da suspeita do caso de sarampo em
um bebê com 9 meses, residente no município de Trindade, Goiás. segundo o
órgão, o caso foi descartado juntamente
com o de uma criança de 5 anos, localizado em Valparaíso de Goiás. a suspeita
estava sendo monitorada desde a semana
passada e os resultados deram negativo.
“Que bom que não é. Fica o alerta mesmo
assim para os pais levarem as crianças
para se vacinar”, comentou o leitor.
Clô Almeida

M

@ohoje
o sBT se pronunciou, na noite da última
sexta-feira (3/6), sobre as acusações da
atriz duda Welling de que a emissora
teria abafado casos de pedofilia nos bastidores da novela cúmplice de um Resgate, em 2015. em nota enviada ao portal
Metrópoles, a emissora afirmou que as
acusações são “totalmente infundadas”.
o comunicado ainda diz que o sBT tomará medidas cabíveis contra a atriz. “eu
não duvido é de nada mais nesse mudo
de hoje”, disse a internauta.
Maria Alves (@mariaalves1065)

N

@jornalohoje
com músicas ouvidas mais de 150 milhões de vezes cada uma, quase dez milhões de ouvintes mensais nas
plataformas de áudio, a dupla Henrique e
Juliano não é definida pelos números
grandiosos que alcançam. eles são conhecidos por terem um dos repertórios mais
tocantes e pela interpretação, como se tomassem posse das histórias. “não tem cachaça que dê conta!”, brincou a leitora.
Aninha Freire (@AnaPaulaSousaA6)

Diga sim ao pedal!
Ricardo Viana
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População terá que fazer malabarismo
para manter plano de saúde
Marcello Casal Jr/ABr

Em Goiás, há
1,2 milhão
de beneficiários
com assinaturas de
assistência médica e
775 mil com serviços
exclusivamente
odontológicos
Pesquisa da Associação Nacional das Administradoras
de Benefícios (Anab) mostra
que 47% dos entrevistados tiveram que ajustar o orçamento em 2021 para não perder o
plano de saúde. O levantamento, que ouviu mais de mil
pessoas em todo o país, revela
ainda que 83% das pessoas
têm medo de perder o plano.
A pesquisa foi feita no último mês de abril com 1.012
pessoas, de 16 anos ou mais,
responsáveis pelas principais
decisões do domicílio. As entrevistas foram realizadas
por telefone.
“O medo de perder o acesso
[ao plano de saúde] pode ser
motivado pelo aumento das
taxas de desemprego ao longo
da pandemia de covid-19”, destacou o presidente da Anab e
idealizador do estudo, Alessandro Acayaba de Toledo.
De acordo com ele, a portabilidade é uma das saídas
para quem precisa reduzir
o custo com o plano de saúde, mas sem perdê-lo. “É direito do beneficiário. O interesse pela portabilidade
aumentou 12,5% de acordo
com a ANS [Agência Nacional de Saúde]. Em alguns
casos, foi possível reduzir
em 40% os custos com a saúde”, ressaltou Toledo.
Segundo o levantamento,
entre os que não têm plano de
saúde, 83% consideraram que
ele é necessário. Dos entrevistados que são usuários exclusivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 68% precisaram de
algum tipo de atendimento
médico em 2021, mas relataram dificuldade no acesso.
Para 88% das pessoas ouvidas, a necessidade de assistência
médica permaneceu a mesma
ou aumentou durante a pandemia. A pesquisa mostrou ainda
que uma em cada quatro pes-

Os planos de saúde ficaram dois anos sem fazer reajuste no valor cobrado nas mensalidades em decorrência da pandemia de Covid-19
soas disse que precisou buscar
mais ajuda médica após o início
da pandemia de covid-19.

Aumento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou
o reajuste para os planos de
saúde individuais e familiares.
Ficou estabelecido pela portaria da Agência uma limitação
de 15,5% que terá validade entre maio de 2022 e abril de
2023. Em Goiás, há 1,2 milhões
de beneficiários com planos
de assistência médica e 775

e será publicado no Diário Oficial da União e poderá ser operado a partir do mês da contratação do plano.
Para chegar ao percentual
de 2022, a ANS utilizou a metodologia de cálculo que vem
sendo aplicada desde 2019,
que combina a variação das
despesas assistenciais com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) descontado
o subitem Plano de Saúde.
O cálculo é baseado na diferença das despesas assistenciais por beneficiário dos pla-

exibindo uma retomada mais
gradual em relação ao ano anterior, principalmente quanto
às consultas e internações. Esses dados indicam que grande
parte da variação positiva dos
custos assistenciais de 2021
ante a 2020 se deve à forte variação no preço desses serviços.
O superintendente executivo da Abramge, Marcos Novais, explica que o setor registra um aumento de custos neste período. “Observamos um
novo padrão de utilização dos
serviços após a pandemia. As

O medo de perder o acesso [ao plano de saúde] pode
ser motivado pelo aumento das taxas de desemprego
ao longo da pandemia de Covid-19
mil com planos exclusivamente
odontológicos. Já no país, são
cerca de 8 milhões de beneficiários que terão o reajuste.
Ao todo são 49,1 milhões de
beneficiários com planos de
assistência médica no País, de
acordo com dados referentes
a março de 2022.
Os planos de saúde ficaram
dois anos sem reajuste nas
mensalidades em decorrência
da pandemia de Covid-19. O
novo índice foi estabelecido
pelo Ministério da Economia

nos de saúde individuais de
um ano para o outro. Dessa
forma, o índice de 2022 resulta
da variação das despesas assistenciais ocorridas em 2021
em comparação com as despesas assistenciais de 2020.
Os gastos assistenciais per
capita nos planos individuais
regulamentados tiveram crescimento de 20,35% em 2021
comparado a 2020. No entanto,
a frequência no uso de serviços
de saúde no setor em 2021 não
cresceu neste mesmo ritmo,

altas nos preços dos medicamentos, em 2 anos, somam
quase 24%, o que é significativo
para as operadoras”, destaca.
De acordo com a ANS, o
percentual máximo de reajuste
a ser autorizado para os planos
individuais se baseia principalmente sobre a variação das
despesas assistenciais (VDA)
dos planos individuais ocorridas entre os 2 anos anteriores
à divulgação do índice. Os dados utilizados são aqueles enviados à ANS pelas próprias

operadoras.
Com o aumento de 10,89%
no preço dos medicamentos
anunciado pelo Governo Federal, a orientação é para que
os consumidores façam a cotação em farmácias para economizar. Isto porque nem todas as unidades irão repassar
o reajuste de forma imediata
aos clientes.

Reajuste negativo

Em 2021, a Agência anunciou, pela primeira vez, um
percentual de reajuste negativo
(-8,19%), o que resultou na redução das mensalidades no
período de maio de 2021 a
abril de 2022. O percentual negativo refletiu a queda de 17%
no total de procedimentos (consultas, exames, terapias e cirurgias) realizados em 2020,
em relação a 2019, pelo setor
de planos de saúde. A redução
da utilização dos serviços aconteceu em decorrência das medidas protetivas adotadas para
evitar a disseminação da Covid-19. Em 2021, com a retomada gradativa da utilização
dos planos de saúde pelos beneficiários, as despesas assistenciais apresentaram crescimento, influenciadas principalmente pela variação no preço dos serviços/insumos de
saúde. (ABr)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Luis Macedo - Marina Ramos - Reila Maria - Elaine Menke - Paulo Sérgio / Camara dos Deputados

Os deputados federais Delegado Waldir (UB), Vitor Hugo (PL), José Mário Schreiner (MDB), João Campos (Republicanos) e Zacharias Calil (UB) não vão disputar a reeleição

5 dos 17 deputados federais goianos
falaram em não disputar reeleição
Francisco Costa
A bancada goiana na Câmara Federal deve ter, pelo
menos, cerca de 30% de renovação nestas eleições. Isto,
porque, dos 17 deputados federais por Goiás, cinco já disseram que não devem disputar este cargo.
Então, considerando que
os demais consigam a reeleição, a renovação será de
29,41% - o número do pleito
passado, 2018, foi de quase
60% (10 dos 17 eram novos).
O anúncio mais recente foi o
do deputado federal José Mário Schreiner (MDB).
No sábado (4), o congressista anunciou que desistiu de
sua candidatura para reeleição
e que já tinha comunicado o
presidente estadual do MDB,
Daniel Vilela. Schreiner será
substituído pela veadora do
Rio Verde, Marussa Boldrin,
que também faz parte do MDB.
Ela concorrerá a eleição
graças ao grande apoio dos
nomes relevantes do agronegócio em Goiás. O nome foi
apresentado durante um evento político privado em Goiânia.
No local, foi colocado um telão
com a seguinte frase: “Zé Mário
agora é Marussa”.
A decisão de José Mário
ocorre para que ele possa focar na Confederação da Agri-

Considerando que os demais consigam se
eleger, a renovação será de 29,41%
cultura e Pecuária no Brasil
(CNA), onde é vice-presidente.
A decisão causou surpresas
no partido, pois Schreiner era
considerado como um dos favoritos a ganhar a reeleição
no pleito deste ano.

Outros nomes que não
devem tentar a reeleição

Além de José Mário, outros quatro nomes já demonstraram interesse em
não tentar cadeira na Câmara
Federal. São eles: delegado
Waldir Soares e Zacharias
Calil, do União Brasil; João
Campos (Republicanos); e
major Vitor Hugo (PL).
Vito Hugo entrou na última
vaga da Câmara, em 2018. Ele
teve 31.190 votos pelo PSL,
que teve o mais bom votado
naquele ano: delegado Walvir,
com 274.406 - penúltimo eleito
teve 61.809.
O hoje presidente do PL é
pré-candidato ao governo
com o apoio do presidente
Jair Bolsonaro (PL). Vale lembrar, a ex-presidente do partido, Magda Mofatto (PL) articulava para ter o ex-presidente Gustavo Mendanha

(Patriota) ao Senado.
Durante uma viagem dela
aos Estados Unidos, Vitor Hugo
foi anunciado em seu lugar
como presidente da sigla, com
o aval do mandatário nacional,
Valdemar Costa Neto. Ela e o
marido Flávio Canedo, também
ex-presidente, disseram que
foram pegos de surpesa.
Vitor Hugo, presidente e
pré-candidato, agora tenta emplacar o próprio nome para
fazer oposição ao governador
Ronaldo Caiado (União Brasil).
Nos bastidores porém, defende-se que ele componha com
Mendanha, melhor avaliado
nas pesquisas.

Ao Senado

Os outros três nomes da lista pretendem correr por outra
vaga majoritária, a de Senador.
Zacharias Calil e delegado Waldir são do mesmo partido, então um deve inviabilizar a candidatura do outro - além de
serem da base de Caiado.
Ainda assim, eles aguardam julgamento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) que
decidirá se as candidaturas
isoladas - sem ocupar a indi-

cação oficial na chapa - serão
permitidas. Assessoria da corte já se manifestou com parecer positivo.
João Campos, por sua vez,
estaria de olho na vaga ao Senado pela chapa de Gustavo
Mendanha. Oficialmente, o
Republicanos não decidiu se
fica ou não com Caiado, mas
nos bastidores a conversa é
que ele e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia estão com
conversas adiantadas.
Ao Hoje, contudo ele disse
que, caso não haja acordo com
nenhuma chapa, o Republicanos terá um candidato “verdadeiramente” avulso ao Senado. “Sem estar vinculado a
nenhum candidato ao governo”, explica.

Isolada ou avulsa?

Comumente, as candidaturas isoladas são chamadas de
avulsas. O advogado eleitoral
Danúbio Cardoso Remy revela
que existe um equívoco e informa a diferença. Segundo
ele, o termo candidatura avulsa
“se dá pela desassociação de
partidos políticos, ou seja, a
existência de candidatos a car-

gos eletivos sem a necessidade
de filiação a um partido”.
Assim, ele afirma que o
termo inexiste no mundo
eleitoral. “As candidaturas
avulsas, independentes, são
proibidas no Brasil. Na prática, um indivíduo não pode
se candidatar a qualquer
cargo eletivo caso não esteja
filiado a um partido político,
pois a Constituição Federal
resguarda o pluripartidarismo, bem como exige
como condição de elegibilidade, dentre outras, a filiação ao partido político”, explica o jurista.
Para ele, inclusive, o termo mais adequado seria a
possibilidade do lançamento
de “candidaturas duplas” ao
Senado – ou múltiplas. “Nas
eleições deste ano, cada Estado elegerá apenas um senador, que terá mandato até
fevereiro de 2030. Por esse
motivo, as alianças são feitas
com base na necessidade de
construir uma única candidatura para o Senado. Apesar
disso, o ponto positivo da
consulta é acerca da possibilidade de que a coligação
para o governo não precise
reproduzir a disputa do Senado. Isso é o que se deu o
nome de ‘candidatura isolada’”, argumenta. (Especial
para O Hoje)

EDUCAÇÃO

Comissão volta a debater impacto da pandemia
A subcomissão temporária
para acompanhamento da educação na pandemia promove
na segunda-feira (6), às 10h,
audiência pública interativa
remota para avaliar os impactos da Covid-19 nas atividades
de ensino.
Essa será a 14ª audiência
pública promovida pela Comissão, que terá como tema a
permanência na escola e a
criação de condições para que
o estudante se sinta bem no
ambiente de ensino, com protocolos de segurança sanitária,
oferta de alimentação de qualidade e política de acolhimento socioemocional. A subcomissão, que funciona no âmbito da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE), é presidida pelo senador Flávio Arns
(Podemos-PR).
O debate terá a participação, já confirmada, da coordenadora-geral de Currículo,

Pedro França / Agência Senado

Metodologia e Material Didático da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp/MEC), Rosana

A subcomissão, que
funciona no âmbito
da Comissão de
Educação, Cultura e
Esporte (CE), é
presidida pelo
senador Flávio Arns
(Podemos-PR)

Cipriano Jacinto da Silva; e da
técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Cínthya

Vernizi Adachi de Menezes;
O debate contará ainda com
a participação da professora da
Universidade do Rio de Janeiro

(Uerj), Eneida Simões da Fonseca; da professora do Programa
de Escolarização Hospitalar de
Curitiba, Ana Carolina Lopes
Venâncio; e da professora do
Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria de Estado
da Educação do Estado do Paraná, Maria Odhilie Lopes.
(Agência Senado)
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Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Zé Mário será substituído por Marussa Boldrin (MDB), de Rio Verde

José Mário
Schreiner
desiste da busca
pela reeleição
O deputado federal José Mário Schreiner (MDB)
anunciou no final de semana que desistiu de sua candidatura a reeleição. O parlamentar já comunicou a
decisão a Daniel Vilela, presidente estadual do MDB.
Schreiner será substituído pela vereadora Marussa
Boldrin, de Rio Verde, que também faz parte do MDB.
Marussa concorrerá à eleição graças ao grande apoio
dos nomes relevantes do agronegócio em Goiás. A précandidatura da parlamentar foi apresentada durante
um evento político privado em Goiânia. No local, foi colocado um telão com a seguinte frase: “Zé Mário agora
é Marussa”.
A decisão causou surpresas no partido, pois Zé Mário
era considerado como um dos favoritos a ganhar a reeleição no pleito deste ano. “O agro precisa que eu
assuma mais responsabilidades na CNA [Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil], essa instituição
que tanto nos defende e está ao nosso lado. Espero
ajudar ainda mais o desenvolvimento do nosso país,
para gerar empregos, oportunidades e renda para as
famílias. E, também, travarei minhas batalhas individuais,
cuidando e focando na minha saúde”, disse Zé Mário.
O emedebista é vice-presidente da CNA e, ao que parece, pretende conquistar alianças no mundo do agro
para alcançar o cargo de presidente da entidade.
(Victória Vieira, especial para O Hoje)

Paes aposta na Rio+30

Tropa nas aldeias

Pressão

Protagonismo

O Rio+30, em outubro, reedição da Eco
92, vai trazer ambientalistas e políticos de
todo o mundo – e revela o plano de voo nacional do prefeito carioca, Eduardo Paes. A
importante agenda verde entrou no discurso
de candidatos. Depois do sucesso dos Jogos
Olímpicos do Rio, Paes aposta no evento para
se lançar pelo PSD como presidenciável em
2026. Antes, terá de resolver uma situação.

Cria de Cesar Maia, o alcaide é pressionado
por Rodrigo Maia a apoiar Marcelo Freixo
(PSB) ao Governo do Estado, e indicar o pai
como vice na chapa.

Minuta

Diante do já confirmado reajuste de 5%
para todos os servidores federais, o TCU aprovou no final de abril uma minuta de projeto
de lei que dá até 13,5% de reajuste para servidores e comissionados, com salários entre
R$ 7 mil e R$ 20 mil.

Justificativa

Na justificativa ao Congresso, alega que é
um dos dos grandes contribuintes para o
aprimoramento da gestão pública.

Descontão

A Medida Provisória do presidente Jair
Bolsonaro aprovada no Congresso que dá
desconto de até 99% na dívida do FIES para
os estudantes inadimplentes em mais de
90 dias é uma boa notícia, mas não deixa
de ser um ato eleitoreiro e uma ode ao jeitinho brasileiro – e por que não um incentivo ao calote?

Parcelas

Duas formandas da mesma faculdade de
Direito em Brasília vivem cenários opostos.
Uma não pagou nenhuma das 12 parcelas
vencidas do FIES, e outra cobre mensalmente
a dívida. Com a MP aprovada, a inadimplente
vai quitar seu saldo devedor em R$ 7 mil. A
que paga não pode aderir ao programa: fica
com saldo negativo de R$ 86 mil em parcelas.

A Fundação Nacional do Índio e
o Ministério Público Federal colocaram a tropa nas aldeias e iniciaram um pente-fino nas comunidades indígenas País adentro – em
especial no litoral do Nordeste. A
especulação imobiliária com invasões está descontrolada, desinibida
e sem fiscalização.

Apostas nos principais escritórios
de investidores de capitais do Sudeste
é que Josué Gomes vai crescer na
FIESP e ter protagonismo nacional.
Por ora, fora da política.

Contrato$

Não são apenas as negociações avançadas entre o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o PT que ameaçam a
candidatura do ex-prefeito de Maceió
Rui Palmeira (PSD) ao Governo de Alagoas. Assombram o político investigações no MP sobre contratos milionários
firmados em sua gestão com empresas
de lixo e de iluminação pública.

Alerta

Com novos casos de pandemia da
Covid-19 e lockdown em cidades da
China, o mais recente boletim da
Fiocruz alerta para um aumento de
casos em todas as regiões nos últimos
dias. O Brasil voltou a ter risco de
registrar altos índices de contaminações e mortes logo depois do fim
da emergência sanitária – quando
as aéreas, por exemplo, já analisam
desobrigar o uso de máscaras.

Majoritário

Enquanto se discute a privatização
da petroleira, o Ministério de Minas
e Energia separou R$ 40 milhões do
Orçamento para Petrobras: Construção de unidades de produção no exterior no decênio 2022-32.

Legislação sobre violência contra
mulheres precisa de melhorias
Marcos Kennedy/Alego

Projetos de lei devem abordar,
além da punição, a prevenção, o
acolhimento e a educação
Thauany Melo
Nos últimos anos, as discussões sobre violência contra
a mulher ganharam diversas
dimensões e espaços dentro
da legislação. Na contramão,
a sociedade caminha a passos
lentos no que tange à erradicação desses casos. Em Goiás,
de janeiro a março de 2022,
foram registrados 9.232 diferentes tipos de violência contra
a mulher, conforme dados da
Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Desse
número, 16 resultaram em feminicídio e 67 foram estupros.
De acordo com a deputada
estadual delegada Adriana Accorsi (PT), que tem como principal bandeira o combate à
violência contra a mulher, as
políticas públicas nesse âmbito
de fato necessitam de expansão
em todo o Estado. Para ela, é
importante trabalhar tanto no
combate, quanto na prevenção.
Accorsi afirmou os municípios
carecem de criação de conselhos de direitos da mulher e
centros de referência com rede
de apoio, bem como da expansão construção de Salas Lilás
– locais adequados para atendimento sensibilizado de mulheres vítimas de violência.

“Temos poucas delegacias para
mulheres, menos de 10% dos
municípios de Goiás têm delegacias especializadas. Acredito
que precisa ampliar essas delegacias", destacou.
Conforme a pesquisadora
e advogada Rakell Dhamarys
Moreira, esses dados traduzem a ausência de atuação
do Governo do Estado de
Goiás e revelam que há falhas
na aplicação das políticas públicas no que diz respeito a
violência contra mulheres.
Para ela, os números indicam
que o Estado está longe do
caminho certo e que, além do
caráter punitivo, é necessário
pensar em educação.
“Acredito que as políticas
públicas devem estar presente
desde a educação básica, através do combate às violências
de gênero, do estudo sobre
as masculinidades e também
sobre relacionamentos abusivos desde a infância, através
de colégios e grades curriculares, onde nessas escolas poderiam ser instalados locais
para denúncias, assim como
em outros locais e estabelecimento de fácil acesso e acolhimento”, pontuou.
Conforme a pesquisadora,
é necessaŕio atualizar a legis-

“Temos poucas
delegacias para
mulheres, menos de
10% dos municípios
de Goiás têm
delegacias
especializadas”, diz
a deputada estadual
delegada Adriana
Accorsi (PT)

lação para garantir o acolhimento. Ela explica que o estado
carece de atendimento psicológico, apoio financeiro com
programas que viabilizem a
entrada das mulheres no mercado de trabalho, bem como
outras medidas que garantam
a independência financeira
dessas vítimas e que também
ofereçam aos agressores espaços em que seja possível um
reparo da conduta.
“O governo estadual poderia articular com o governo
federal, deputados federais de
Goiás e com os demais poderes,
pois, por exemplo, no código

penal o estupro vem após o
crime contra os mortos e de
intolerância religiosa. Isso parece algo simples, mas revela
o grau de importância de como
violência sexual contra mulheres recebem tratamento jurídico e como isso também repercute na forma como o atendimento é dado a elas que,
muitas das vezes, são culpabilizadas e revitimizadas ao invés
de acolhida e protegidas, por
isso acabam desistindo de denunciar às autoridades, fazendo com que muitos agressores
fiquem impunes”, explicou.
(Especial para O Hoje)
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Prova de Fogo

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Separados por três
pontos, Goiás
visita Botafogo
querendo deixar a
zona de
rebaixamento;
atacante volta a
ser relacionado
Victor Pimenta
O Goiás volta a campo nesta
segunda-feira (6), com suas
atenções voltadas e focadas no
Campeonato Brasileiro da Série
A. O time esmeraldino visita o
Botafogo, às 20 horas, no estádio Nilton Santos, o Engenhão,
pela nona rodada da competição nacional. Três pontos separam ambas as equipes.

Goiás

Após a classificação heroica
na terceira fase da Copa do
Brasil, diante do RB Bragantino, a vitória deu ainda mais
motivação à equipe para a sequência da temporada. Porém,
o desafio desta segunda-feira
é pela Série A, onde o Goiás
está a um ponto do Juventude,
o primeiro fora da zona de
rebaixamento, e enfrenta o
Botafogo, três pontos à frente
do clube esmeraldino.
“Mais uma grande equipe
que vamos enfrentar né. Uma
equipe que vem contratando
bastante e se não me engano,
foi a que mais contratou agora
por ter virado SAF e tem uma
boa equipe, mas é mais um
grande desafio. Como foi contra o Santos, contra o Bragantino também, é um Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos são muito difíceis, com
equipes muito qualificadas,
mas também a gente vem mostrando nossas qualidades. A

Treinador deve ter até três mudanças em time titular neste jogo de segunda-feira; ausência certa é de Dieguinho
equipe do Goiás vem mostrando a sua força fora da Serrinha.
Vamos buscar a vitória, respeitando a forte equipe do Botafogo, mas que a gente tem
condições de vencer fora de
casa”, disse Jair Ventura.
Porém, após o confronto,
o treinador pode fazer muitas
mudanças em relação ao time
titular. Na partida contra o
RB Bragantino, o treinador
perdeu logo cedo Dieguinho,
que acabou sentindo um problema muscular e será desfalque. Em seu lugar, Maguinho deve ser o titular. Outras
duas dúvidas são de Apodi e
Élvis. O ponta foi substituído
na partida alegando dores
também, assim como o meia.
No caso do meio-campista,
ele voltou a treinar e deve estar entre os titulares. Já o ponta deve ficar de fora. Matheusinho, que entrou bem no jogo,
pode ganhar uma chance pela
primeira vez entre os onze
iniciais. Quem não treinou na
sexta-feira foi o zagueiro Rey-

SÉRIE D

Botafogo

Vindo de um empate e
uma derrota no Brasileiro, o
Botafogo quer voltar a vencer
para não se distanciar dos líderes e nem se aproximar da
zona de rebaixamento. Afinal,
três pontos separam o time
alvinegro do primeiro lugar,
como do décimo sexto, o próprio Goiás.
O treinador Luís Castro
deve ter a possibilidade de

relacionar dois jogadores na
partida diante do Goiás. O zagueiro Carli e o atacante Vinicius Lopes não atuaram
contra o Coritiba, voltaram a
treinar com o elenco nesta
última semana e podem ser
relacionados para o confronto
desta segunda, pela Série A.

equipes não completou nem
mesmo um ano, afinal, foi disputada pela Série B em 2021.
Na ocasião, o Goiás recebeu o
Botafogo na Serrinha em um
jogo que terminou empatado
em 1 a 1, com os gols marcados nos onze primeiros minutos. Hugo abriu o placar
para o Goiás e Carli, seis minutos depois, igualou a partida. (Especial para O Hoje)

Último jogo

A última partida entre as

FICHA
Técnica
t
Botafogo

x

Goiás

Data: 6 de junho de 2022. Horário e local: 18 horas, estádio nilton santos (engenhão). Arbitragem: Paulo Henrique schleich
Vollkopf (Ms); Assistentes: Marcelo carvalho Van Gasse
(sP/FiFa) e eduardo Goncalves da cruz (Ms); Quarto árbitro: Felipe da silva Gonçalves Paludo (RJ)
Botafogo: Gatito Fernández;
saravia, Kanu, cuesta e daniel
Borges; oyama, Tchê Tchê (Patrick de Paula), Lucas Fernandes (chay); diego Gonçalves (Vinícius Lopes), erison e Victor sá
Técnico: Luís castro

Goiás: Tadeu; Reynaldo, sidimar, caetano; Maguinho,
caio Vinicius, Matheus sales
(danilo Barcelos), élvis;
dadá Belmonte, nicolas e
Matheusinho
Técnico: Jair Ventura

SÉRIE C

Anápolis e Iporá
vencem mais uma e
Grêmio ﬁca no empate
Os goianos começaram o segundo turno da
fase de grupos da Série
D do Campeonato Brasileiro quase da mesma
forma como terminaram
o primeiro. Apenas o
Grêmio Anápolis teve
um resultado diferente
da rodada anterior. No
sábado (4), na estreia do
técnico Chiquinho Lima,
a Raposa empatou sem
gols com o Operário, do
Mato Grosso, no Estádio
Jonas Duarte. Com o resultado, o GEA, que venceu apenas na primeira
rodada do torneio, chegou aos sete pontos conquistados, se mantendo
na sétima colocação do
Grupo 5, à frente apenas
do Ação, também do
Mato Grosso, que ainda
não pontuou.
Também no sábado
(4), o Anápolis voltou a
vencer o Ceilândia, desta
vez, fora de casa, e conquistou sua sexta vitória
seguida na quarta divisão. Os comandados do
técnico Luiz Carlos
Winck derrotaram o
Gato Preto por 2 a 1.
Erick Bahia e Igor Bahia
fizeram os gols do triunfo do Galo. Peninha descontou para os mandantes. Com os três pontos,

naldo, mas assim como Élvis,
não deve ser ausência no jogo
contra o Botafogo. O volante
Caio Vinicius ficou fora do
jogo da Copa do Brasil, treinou
e deve jogar na segunda.
Possível novidade no Goiás
é o retorno do atacante Vinicius. Fora há mais de um mês,
deve estar entre os relacionados e começar no banco de reservas. Pendurados na partida,
o Goiás terá: O zagueiro Da
Silva, os volantes Caio Vinicius
e Fellipe Bastos, o meia Élvis e
o atacante Dadá Belmonte.

o Tricolor foi aos 19 e
permanece na vice-liderança, atrás do Brasiliense, com a mesma pontuação, que lidera pelos
critérios de desempate.
Já no domingo (5), o
Iporá virou para cima
do Ação e viu a diferença
para o G4 diminuir. No
Dito Souza, o time da
casa saiu na frente, com
gol de Samuel. Mas David e João Araújo foram
às redes e deram o resultado positivo para o
Lobo Guará, que conquistou sua segunda vitória consecutiva, chegando aos nove pontos
e ficando a dois do Ceilândia, que é o quarto.
Na próxima rodada,
cada uma das equipes
joga em um dia diferente.
No sábado (11), o Grêmio
Anápolis vai até o Distrito
Federal para enfrentar o
líder Brasiliense. A partida será disputada às
15h30, no Defelê. No domingo (12), é a vez do
Iporá. No Ferreirão, o
Lobo encara o Ceilândia,
às 15h30. Por fim, na segunda-feira (13), o Anápolis encerra a nona rodada diante do Ação, às
20h30, no Jonas Duarte.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Aparecidense perde de
virada para São José em casa

AA Aparecidense

A Aparecidense voltou a perder na Série C e em casa, agora
ficam mais próximos dr entrar
na zona de rebaixamento. O
time foi derrotado na noite deste domingo (5), por 2 a 1 para o
São José de virada, no estádio
Aníbal Batista de Toledo.

Primeiro tempo

Aos vinte e três minutos, pênalti para a Aparecidense. Após
Rafa Marcos perder grande
chance, no rebote, a defesa fez
a penalidade e na cobrança,
Alex Henrique marcou. A Cidinha voltou a atacar e inclusive
teve as melhoras chances nesses
primeiros quarenta e cinco minutos, mas não conseguiram
converter em mais gols.

Segundo tempo

O São José voltou melhor
para o jogo e colocou pressão
em cima da Aparecidense. Os
gaúchos ficaram em cima até
tentar sair seu gol, sufocando
o adversário. Aos dez minuto,
cruzamento vindo da direita
e Cristiano foi oportunista e
marcou. Com as mudanças
feitas por Eduardo Souza, o
camaleão mostrou sua vontade e raça atrás do empate,
porém não concluindo em
gols, mas ficando próximo
em chances com Joãozinho e
depois, Renato.
A virada acontece. Uma jogada pelo lado esquerdo e Maradona foi lançado, tocou por
cima de Pedro Henrique e mar-

No Estádio Anníbal Batista de Toledo, a
Aparecidense foi derrotada, de virada, pelo São José
cou o segundo do São José no
jogo. O atacante Luiz Paulo entrou no jogo e quase marcou
em duas cabeçadas permitidas.

Wesley Matos de cabeça quase
fez, mas a Cidinha terminou
derrotada de virada. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

FICHA
Técnica
t
Aparecidense 1×2 São José
Data: 05 de junho de 2022. Horário e local: 18 horas, estádio
aníbal Batista de Toledo (aparecida de Goiânia). Arbitragem:
diego Pombo Lopez (Ba); Assistentes: elicarlos Franco de oliveira
(Ba) e Wesley silva santos (Ba); Quarto árbitro: Rubens Paulo
Rodrigues dos santos (Go). Gols: alex Henrique 25’1T (aparecidense); cristiano 10’2T, Maradona 34’2T (são José)
Aparecidense: Pedro Henrique; Luan sales, Wesley Matos,
Lucas Gazal, Rodrigues; Bruno
Henrique (Rodriguinho), Renato alves, Rafa Marcos (Robert), cardoso (negueba), alex
Henrique (Luiz Paulo) e Gilvan
(Joãozinho).
Técnico: eduardo souza.

São José: Fábio Rampi; samuel (Bruno Ferreira), Tiago
Pedra, Jadson, david (Marcelo); Marco, Lissandro, sillas
(Vini Moura); Gabriel Lima
(Bruno Jesus), cristiano (Thayllon) e cláudio Maradona.
Técnico: Paulo Henrique
Marques.
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Ficou na bronca

Bruno Corsino/Atlético-GO

Bastante
irritado,
Jorginho detona
atuação do VAR
na derrota do
Atlético para o
Corinthians
Breno Modesto
No último sábado (4), o Atlético Goianiense sofreu a primeira derrota sob o comando
do técnico Jorginho. Com gol
de Gustavo Mantuan, o Corinthians venceu o Dragão por 1 a
0, no Estádio Antônio Accioly.
O resultado manteve o time
rubro-negro na zona de rebaixamento, com sete pontos conquistados.
Após o fim da partida, o
comandante atleticano reclamou bastante de um gol Rubro-Negro que foi anulado pelo
VAR. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o meia Jorginho
marcou para o Atlético após
um cruzamento do argentino
Diego Churín. No campo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo
validou o gol, mas, após checagem do árbitro de vídeo, o
tento foi invalidado, para a revolta do treinador.
“Quero dar meus parabéns ao árbitro Bruno (Arleu
de Araújo) e aos assistentes,
que foram muito bem. Mas o
VAR foi muito mal. Literalmente, só deram (o impedimento do Jorginho) porque
era o Corinthians. Essa é a
realidade. Eu não tenho medo
de falar. Só deram porque
estava na mesma linha. Então, são dois pesos e duas
medidas. Não pode acontecer
isso. Tem de ser justo. Porque,
se fosse ao contrário, com
certeza seria gol. Então, quero
deixar aqui o meu protesto

para a CBF (Confederação
Brasileira de Futebol), porque
não pode. Poderíamos ter saído da zona de rebaixamento,
mas, por conta de um erro

gritante, que todo mundo viu,
não saímos. De acordo com
a regra da Fifa, quando há
dúvida, tem de ser dado o
gol. Me deixa muito triste.

Então, eu lamento muito o
que aconteceu, porque nós
fomos melhores e poderíamos ter ganhado esse jogo
por termos saído à frente (no

O técnico
Jorginho
lamentou o
gol marcado
pelo meia
Jorginho,
que foi
anulado
pelo VAR

placar)”, disse Jorginho.
Apesar de não ter conseguido deixar o Z4 do Brasileirão, Jorginho mantém os
pés no chão e diz que as coisas não estão perdidas. De
acordo com ele, o Dragão terminará o primeiro turno da
competição nacional com
mais de 20 pontos ganhos e,
que, mesmo vindo de uma
derrota, seu time tem totais
condições de derrotar o Avaí,
na próxima quarta-feira (8),
no Antônio Accioly.
“Nós não podemos achar
que está tudo perdido. Estamos apenas na nona rodada.
Tem muita coisa para rolar.
Eu tenho certeza absoluta de
que nós vamos alcançar acima
de 20 pontos na primeira fase.
Eu tenho certeza disso. Não
aconteceu nesse jogo (contra
o Corinthians), mas temos
grandes possibilidades no próximo jogo. Sabemos o quanto
vai ser difícil o confronto direto com o Avaí, mas é possível”, finalizou Jorginho. (Especial para O Hoje)
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Além do déficit na universalização do tratamento de esgoto, de acordo como os dados no SNIS, há outro problema ainda maior do que esse: o desperdício de água

42% dos goianos ainda não têm
acesso ao tratamento de esgoto
A meta é garantir o fornecimento a pelo menos 99% da população com água potável até 2033
Pedro Pinheiro

Daniell Alves
42% dos goianos ainda
vivem sem coleta e tratamento de esgoto, de acordo
com dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS). Nos últimos anos, o acesso ao tratamento teve um salto significativo. No ano de 2011,
eram 2,3 milhões de goianos.
Já no levantamento de 2020,
o SNIS estima que eram 4,1
milhões atendidos.
Desse modo, apenas cerca de 60% habitantes são
atendidos do que é previsto
pelo Marco Legal do Saneamento Básico, sancionado
em 2020. Contudo, a meta é
garantir o atendimento de
pelo menos 99% da população com água potável e de
90%, com tratamento e coleta de esgoto, até 31 de dezembro de 2033.
Para o presidente da Associação Goiana do Ministério
Público (AGMP), Benedito Torres Neto, é de extrema importância a atuação dos agentes
do MP para proteger o meio
ambiente, com ações e trabalhos. “O meio ambiente tem
de ter defesa forte, ser equilibrado e usado de maneira sustentável”, salienta.
Uma das iniciativas que
contribuiu para isso foi a li-

Levantamento realizado pela ANA revelou que o consumo e o uso da água devem crescer 24% até 2030 no Brasil
minar da Justiça para que a
Companhia de Saneamento
de Goiás S/A (Saneago) acabe
com o lançamento de esgoto
in natura em 82 pontos do
Rio Meia Ponte e outros 11
córregos e ribeirões da Capital. A ação civil pública foi
movida pelo promotor de Justiça Marcelo Fernandes de
Melo, titular da 81ª Promotoria de Justiça de Goiânia.
Em Davinópolis, uma ação
obriga a Prefeitura da cidade

e a Saneago a construírem uma
rede de esgoto para o município. A ação civil pública feita
pelo promotor de Justiça Roni
Alvacir Vargas trouxe a denúncia de um morador da cidade sobre a degradação ambiental decorrente da inexistência de saneamento básico.
A cidade havia apresentado
em 2017 esgotamento sanitário
adequado apenas para 2,4%
dos domicílios. No ranking, ficou na 215ª posição em com-

paração com os 246 municípios
goianos, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Esgotamento sanitário

A Saneago e a empresa BRK
assinaram, na última semana,
o aditivo de contrato para prestação de serviços de esgotamento sanitário em Aparecida
de Goiânia, Jataí, Rio Verde e
Trindade. Os investimentos
previstos alcançam R$ 478 mi-

lhões para expansão e operação dos sistemas de esgoto. O
aditivo viabiliza a continuidade
da parceria, com foco na universalização do sistema de esgotamento sanitário nos quatro
municípios, até 2023.
A adequação contratual estabelece cláusulas e cronograma de prazos; revisar metas
e plano de investimentos e
promove reequilíbrio econômico. O resultado deve beneficiar mais de 1 milhão de habitantes dos municípios onde
ocorre a subdelegação para
os serviços de esgoto. “Esse
termo aditivo tem como objetivo corrigir problemas de origem: questões de cronograma
de execução dos investimentos, questões relacionadas ao
reequilíbrio econômico e, com
isso, dar as condições de continuar com os investimentos”,
afirmou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.
Em Jataí e Rio Verde, o atendimento com esgotamento sanitário já atingiu a universalização. Os trabalhos nas duas
cidades prosseguem para
acompanhar o crescimento dos
municípios, bem como para
garantir atendimento com qualidade. Já em Aparecida de
Goiânia, a cobertura da rede
de esgoto atinge o percentual
de 77% da população e, em
Trindade, 58%.

A cada 100, 40 litros de água potável são desperdiçados
Além do déficit na universalização do tratamento de
esgoto, há outro problema
ainda maior: o desperdício
de água. Estudo do Instituto
Trata Brasil mostra que, a
cada 100 litros de água potável no país, 40 litros são desperdiçados. De acordo com
a pesquisa, em 2020, o desperdício foi de mais de 40%.
Esta água desperdiçada
poderia abastecer mais de
66 milhões de brasileiros no
período de um ano. Isso significa que o volume de água
perdida nos sistemas de distribuição no Brasil equivale
a 7,8 mil piscinas olímpicas
de água tratada desperdiçadas diariamente.
“Incluem perdas físicas

que são os vazamentos que
a gente vê nas ruas e perdas
comerciais, que envolvem erros de medição na fatura dos
clientes ou até ausência de
medição do hidrômetro, e a
parte que a gente chama das
fraudes no abastecimento de
água que são as ligações clandestinas”, explica Pedro Scazufca, pesquisador-parceiro
do Trata Brasil.

Goiânia com
menor índice

Por outro lado, Goiânia
ocupa o 1º lugar no ranking
das capitais brasileiras com
menor índice de perdas de
água. Goiás é o estado que
menos perde água na distribuição em todo o País, com

27% de perdas. Na Capital, o
índice é de 18%.
O Instituto classifica Goiânia em “padrões de excelência”, e aponta que a perda
de água na distribuição é menor do que a de cidades da
Europa e da Ásia. Segundo o
estudo, Aparecida de Goiânia
também está em destaque,
com 22%. A título de exemplo,
os índices de Londres e Hong
Kong são de 28% e 25%, respectivamente.

disponibilizado, mas não contabilizado como volume utilizado pelos consumidores.
“As perdas são provocadas,
entre outros motivos, por vazamentos, pressões altas nas
redes, problemas na operação
dos sistemas, ligações clandestinas, irregularidades na medição de água, submedição dos
hidrômetros e ausência de programas de monitoramento de
perdas”, informa a estatal.

Estratégia

Levantamento realizado
pela Agência Nacional de
Águas (ANA) revelou que o
consumo e o uso da água deve
crescer 24% até 2030 no Brasil.
Atualmente, no país, são usados mais de dois milhões de

A Saneago informa que o
combate às perdas é ponto estratégico no planejamento da
Companhia. Ela destaca que
as perdas na distribuição correspondem ao volume de água

Consumo consciente

litros do recurso natural por
segundo. Os dados reforçam
a urgência do consumo consciente da água.
Entre as medidas simples
para economizar água estão:
Manter a torneira fechada ao
lavar as mãos, escovar os dentes, fazer a barba e ao ensaboar a louça. Ao escovar os
dentes com ela aberta, podese gastar cerca de 13,5 litros
de água em apenas dois minutos. Além disso, a recomendação é para banhos mais
curtos. Cinco minutos são suficientes para fazer a limpeza
do corpo e, enquanto se ensaboa, o registro deve ser fechado. Isso gera uma economia de até 30 mil litros no
ano. (Especial para O Hoje)
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Corte orçamentário de 14,5%
compromete R$ 10,8 mi da UFG
Pedro Pinheiro

IFG pontua que,
com o bloqueio,
as IFES perdem
recurso de custeio
e de investimento
em suas unidades
Daniell Alves
Em mais um corte orçamentário, a Universidade Federal de Goiás (UFG) pode parar de funcionar após reajuste
de 14,5% do Governo Federal.
A universidade divulgou uma
nota de repúdio sobre o assunto. Segundo a nota, o bloqueio de recursos coloca a instituição em risco. “A UFG, com
este corte, perde 10,8 milhões
de custeio e investimento e
mais 4,8 milhões da verba do
PNAES, que financia a assistência estudantil”, diz a publicação do Instagram.
“A situação é grave e põe
em risco real o pleno funcionamento da UFG, que já sofre
com a falta de recursos para
manutenção de seus prédios
e laboratórios, para garantir o
pagamento dos contratos e despesas cotidianas, por causa da
redução sucessiva de orçamento desde 2016”, concluiu.
A instituição de ensino explica que, devido ao retorno
das aulas presenciais, os campus necessitam mais atenção.
“Fato que requer mais investimentos e cuidados com a manutenção dos espaços físicos,
com a segurança, a limpeza, a
iluminação dos ambientes, e
com a saúde, garantindo, em
especial, o cumprimento dos
protocolos de biossegurança
decorrentes da pandemia por
COVID-19”, ressalta.

R$ 13 milhões

Não é a primeira vez que a
UFG vem a público contestar

Institutos alertam
que a redução
ocorre no momento
em que há o retorno
pleno das atividades
presenciais

Ainda em 2021, o então
reitor da UFG, Edward Madureira, e a professora da instituição, Maria Margarida, foram à Câmara Municipal de
Goiânia criticar os cortes de
verbas das universidades federais pelo governo.

IFG

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

O Instituto Federal de
Goiás (IFG) também se manifestou a respeito do corte. Segundo a instituição, a ação
compromete o funcionamento
das Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), uma
vez que impossibilita honrar
os compromissos assumidos
e as atividades planejadas, o
que torna incerta a conclusão
do ano letivo.
O IFG pontua que, com o
bloqueio, as IFES perdem
recurso de custeio e de investimento em suas unida-

Ocupação dos leitos de UTI no
Estado de Goiás alcança os 90%
A ocupação dos leitos de
UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 alcançou os 90% na rede estadual
de saúde de Goiás. Os dados
constam na plataforma de
monitoramento da doença,
disponibilizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESGO). Em relação aos dados
deste sábado (4/6), a ocupação
dos leitos de enfermaria caiu:
ontem estavam todos ocupados; já neste domingo (5/6), a
taxa está em 87,76%.

Como mostrou o Jornal O
Hoje na semana passada, a taxa
de testes positivos da doença
quadruplicou em um comparativo dos últimos meses. No penúltimo mês, apenas 8% dos testes feitos eram positivados; no
mês seguinte, em maio, a taxa
saltou para 35%. Goiás tem visto
crescer o número de pacientes
com Covid-19, um movimento
semelhante em todo o País, e especialistas dizem que graças as
vacinas, grande parte dos positivados são assintomáticos.

O Boletim InfoGripe, da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também apontou crescimento dos casos de Covid19 pela terceira semana seguida. Os registros de infecções
pelo vírus já correspondem a
59,6% dos casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG). Entre 20 de março e
16 de abril, período com o menor porcentual, a Covid-19 correspondia a 34,1% das notificações. (Alexandre Paes, especial para O Hoje)
Reprodução

A taxa de testes positivos da doença quadruplicou em um comparativo dos últimos meses

des, além de parte considerável do fundo do Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que financia diversas ações para a
permanência e para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes em
situação de vulnerabilidade
econômica e social.
“A situação é grave e põe
em risco real o pleno funcionamento das IFES, que desde
2016 vêm sofrendo reduções
sucessivas de recursos destinados à manutenção de seus
prédios e laboratórios, ao pagamento dos contratos de
prestações de serviços e comprometendo o desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e inovação”, afirma.
Além disso, alerta que a redução acontece no momento
em que há o retorno pleno das

atividades presenciais, fato que
requer mais investimentos e
cuidados com a manutenção
dos espaços físicos, com a segurança, a limpeza, a iluminação dos ambientes e com a
saúde. “Garantindo, em especial, o cumprimento dos protocolos de biossegurança decorrentes da pandemia por
COVID-19 e que são essenciais
para a proteção dos servidores,
dos estudantes e demais frequentadores dos espaços das
instituições”, informa.
Para o IFG, o bloqueio de
recursos para a educação é injustificável e ignora o papel
estratégico que as universidades e institutos federais cumprem para o desenvolvimento
do país, para a formação de
recursos humanos e para o suporte em projetos e ações de
elevada demanda social. (Especial para O Hoje)

COVID-19

SMS vai disponibilizar
9 mil testes por dia
A partir desta segunda-feira (6), a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
irá disponibilizar 9 mil
testes de Covid-19 por dia,
após aumento nos casos.
Além do número de testes,
a prefeitura otimiza o serviço, e retoma o formato
por agendamento. Para
isso, o número de postos
também foi ampliado e a
população pode agendar
o teste pelo site: www.goiania.go.gov.br. Basta informar o CPF e endereço
completo com CEP.
Já na modalidade drivethru, o atendimento é por
demanda espontânea.De
acordo com a pasta, o resultado do exame é entregue no mesmo local, em 20
minutos, quando feito nas
tendas, e em até 40 minutos
pelo site do laboratório responsável pela testagem,
quando o morador opta
pela modalidade drive-thru.
“Tudo é pensado de forma que o atendimento seja
agilizado e, principalmente,
evite aglomerações”, pontua
o titular da SMS, Durval Pedroso, ao acrescentar que
a partir de segunda-feira, a

Prefeitura passa a disponibilizar seis locais de testagem, sendo quatro tendas
e dois drives”.

Quase 500 mil testes

Desde o início da gestão,
foram realizados 484.887
testes de antígeno, somente
em ações de testagem ampliada. Durval Pedroso ressalta que os testes também
são realizados nas unidades de saúde para o diagnóstico do paciente sintomático. Quanto à relação
entre o número de casos e
o impacto no sistema de
saúde, o titular da SMS
afirma que as internações
e óbitos, no mês de maio,
seguem reduzidos, porém,
ele orienta que os cuidados
devem permanecer.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 para primeira e segunda para crianças, e primeira, segunda, terceira e
quarta dose para adultos
acontecem sem necessidade
de agendamento nas salas
de vacinação de rotina.
(Daniell Alves, especial
para O Hoje)
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De janeiro a abril, 81 pessoas morreram em rodovias, 1026 ficaram feridas e 886 acidentes foram registrados

Primeiro quadrimestre teve aumento
de 85% em mortes no trânsito
Sabrina Vilela
Na manhã da última sextafeira, (3) um pedreiro que não
teve identidade revelada saiu
de bicicleta para mais um dia
de trabalho a fim de garantir
o sustento. Dessa vez o serviço
seria na casa de alguém conhecido, da irmã. O que ele
não esperava é que aquela manhã seria a última que veria a
sua família e que não conseguiria executar o serviço na
casa da irmã. Enquanto ele pedalava no sentido do setor Finsocial indo para a Rodovia GO070, sentido Goianira-Goiânia,
já se aproximando da barreira
policial, foi surpreendido por
um veículo VW-GOL vermelho
que estava no mesmo sentido
e o atropelou. O homem foi
identificado apenas pelas siglas
M.R.S pela Delegacia de Crimes
de Trânsito (Dict).
Familiares disseram que
era de costume da vítima trafegar pela GO-070, todos os
dias de bicicleta. O condutor
do Gol vermelho (L.J.S) é motorista de aplicativo e havia
acabado de deixar um passageiro nas proximidades do local do acidente e que estava
retornando para sua residência. O motorista disse ainda
que teria dormido na direção,
quando ocorreu o acidente e
que não teria visto a vítima
trafegando pela rodovia.

81 histórias

De acordo com dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal de janeiro a abril,
81 pessoas morreram em rodovias, 1026 ficaram feridas e
886 acidentes foram registrados. O aumento é evidente em
relação ao mesmo período do
ano passado, com 69 mortes,
940 feridos e 868 acidentes.
O crescimento tem relação
com a normalidade pós pandemia. “O aumento se deve a
saída da fase da pandemia. Houve mais movimento nas estra-

Goiânia lidera como o município com maior número
de acidentes, sendo 288, seguido de Aparecida de Goiânia
com 608 e Anápolis com 437 ocorrências

dual contabiliza 676. Os gráficos
disponibilizados do último mês
apontam ainda que acontecem
acidentes diariamente, mas principalmente aos finais de semana
entre às 15 horas e 21 horas.

Medidas

Goiânia lidera como o município com maior número de acidentes em todo o Estado de Goiás, sendo 288
das porque as pessoas perderam
o receio de viajar. Então, houve
mais mortes, feridos e acidentes”, explica o inspetor da PRF
Newton Morais.
De acordo com o inspetor,
as vias mais perigosas para
trafegar são a BR 153 - que
corta o estado de ponta a ponta- e a BR 060 - que passa por
Brasília, Goiânia e Jataí. “Essas
vias são as mais movimentadas
porque dão acesso a pontos
turísticos. Por exemplo, a BR
060 pode trafegar para Caldas
Novas e Serra da Mesa. Essas
rodovias são as maiores do coração do país”.
Segundo Newton, as principais irregularidades são: ultrapassagem proibida, falta do uso
de cinto de segurança e uso do
celular. Algo que chama a atenção do profissional é a idade
dos condutores. “As infrações e
acidentes são mais comuns em
pessoas mais velhas com mais
tempo de habilitação. Acredito
que seja medo dos mais jovens

perderem a carteira e a autoconfiança de quem tem mais
experiência”, relata.
Para ele, em áreas urbanas
essas infrações são ainda piores, os motoristas “dirigem
mais perigosamente principalmente em horário de pico”. O
uso de celular ao volante é
ainda mais comum nas cidades
por conta dos semáforos, pois
o condutor do veículo aproveita a pausa para ver as mensagens e acaba se distraindo,
conforme aponta o Morais.
Entre as recomendações da
PRF para reduzir o risco de
acidentes no trânsito estão:
respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais
veículos, ultrapassar apenas
quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. A
PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes
de viagens curtas, a fazer uma
revisão preventiva do veículo,

o que inclui a checagem dos
pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do
radiador, entre outros itens.

Dados da SSP-GO

Levantamentos da Secretaria de Segurança Pública de
Goiás (SSP-GO) do mês de maio
apontam que 146 pessoas morreram em todo o Estado em
acidentes de trânsito e 18053
pessoas envolvidas. Destes
89,7% aconteceram em área urbana. Em sua maioria foram
acidentes sem uma causa definida, em segundo lugar colisão
entre carro e moto, com 1.104
ocorrências desse tipo. Goiânia
lidera como o município com
maior número de acidentes,
sendo 288, seguido de Aparecida
de Goiânia com 608 e Anápolis
com 437 ocorrências.
Grande parte dos locais de
acidentes identificados foram
em ruas ou avenidas, cerca de
5432, enquanto a rodovia esta-

O Departamento Estadual
de Trânsito de Goiás (DetranGO) promove ações educativas,
além das obrigatórias determinadas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran),
e ações de fiscalização como a
Balada Responsável, além de
campanhas de divulgação por
mídias sociais e matérias divulgadas em veículos de Comunicação.
Das infrações mais comuns,
segundo o Detran, pode-se destacar o excesso de velocidade.
Ainda é a infração mais registrada, não só no Estado de
Goiás, mas em todo o Brasil.
Segundo dados disponibilizados pelo Detran, só em
2022 cerca de 1.433.346 multas foram aplicadas em todo
o Estado, sendo a maioria de
infração média. Destas, 43%
são por dirigir em velocidade
acima da permitida.Em 2021
foram 3.878.665 multas e em
2020 3.805.573.
Já em nota a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM)
informa que todo acidente com
vítima o atendimento é realizado pela Polícia Militar do
Estado de Goiás para registro
do Boletim de Ocorrência. “A
Mobilidade tem trabalhado
com campanhas educativas no
sentido de diminuir a violência
no trânsito”. Em relação à sinalização, todo cidadão ou entidade civil tem o direito de
solicitar, por escrito, aos órgãos
ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização,
fiscalização e implantação de
equipamentos de segurança,
bem como sugerir alterações
em normas, legislação e outros
assuntos pertinentes a este Código. (Especial para O Hoje)

CódiGO de TRânsiTO BRAsileiRO
Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de
trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006) (Vide ADI nº 3951)
I - quando a velocidade for superior à máxima em até
20% (vinte por cento): (Redação dada pela Lei nº 11.334,
de 2006)

II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%
(vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento): (Redação dada
pela Lei nº 11.334, de 2006)

III - quando a velocidade for superior à máxima em mais
de 50% (cinqüenta por cento): (Incluído pela Lei nº
11.334, de 2006)

Infração - média; (Redação dada pela Lei nº 11.334,
de 2006)

Infração - grave; (Redação dada pela Lei nº 11.334,
de 2006)

Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº
14.071, de 2020)

Penalidade - multa; (Redação dada pela Lei nº
11.334, de 2006)

Penalidade - multa; (Redação dada pela Lei nº 11.334,
de 2006)

Penalidade - multa; (três vezes) e suspensão do direito de dirigir. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)
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Coreia do Norte testa mísseis
com potencial nuclear
Após três dias
de manobras
conjuntas
americano-sulcoreanas, regime
Kim faz oito
lançamentos em
direção ao
Mar do Japão,
o que pode ser
interpretado como
uma retaliação
Apesar de sanções internacionais, a Coreia do Norte
realizou mais testes com mísseis balísticos. No espaço de
meia hora foram disparados
oito dispositivos de curto alcance a partir da região de
Sunan, próximo à capital
Pyongyang, em direção ao
Mar do Japão, na costa oriental da península coreana.
O lançamento ocorreu após
três dias de exercícios militares de grande escala das Forças Armadas americanas e
sul-coreanas. O Estado-maior
da Coreia do Sul informou:
“Nossos militares reforçaram
a vigilância em antecipação
de novos lançamentos. A Coreia do Sul e os Estados Unidos
cooperam estreitamente e estão totalmente preparados.”
Estas foram as primeiras
manobras conjuntas dos dois
países desde a posse de Yoon
Suk-yeol como presidente da
Coreia do Sul, no início de
maio. Dos exercícios participa
o porta-aviões USS Ronald
Reagan, de 100 mil toneladas
e propulsão nuclear. Desde
novembro de 2017 uma em-

EXPRESSA
Um tribunal da Colômbia determinou a prisão
domiciliar do presidente
do país, Ivan Duque. Segundo a decisão, ele deve
ficar cinco dias em cárcere, por não ter cumprido
uma ordem judicial que
exigia que ele protegesse
um parque nacional.
Especialistas dizem
que a ordem do tribunal
de Ibagué, capital da província colombiana de Tolima, não tem chance de
ser cumprida. O presidente da Colômbia só
pode ser acusado e investigado por uma comissão legislativa especial e
só pode ser julgado pelo
Congresso do país.

barcação desse tipo não participava dos exercícios.

Possível retaliação
de Kim a manobras
conjuntas

Há bastante tempo Pyongyang protesta contra a realização desse tipo de manobras, que vê como um ensaio
geral para a invasão do país.
Por sua vez, ao assumir o cargo, Yoon prometeu uma política mais firme em relação à
Coreia do Norte.
Washington e Seul veem o
programa balístico e nuclear
norte-coreano como uma
ameaça, e o exercício a partir
de Sunan “reforçou a determinação dos dois países em
responder energicamente a
qualquer provocação nortecoreana, ao mesmo tempo que
demonstrou o empenho dos

Estas foram as
primeiras manobras
conjuntas dos dois
países desde a posse
de Yoon Suk-yeol
como presidente da
Coreia do Sul

Estados Unidos em proporcionar uma dissuasão expandida”, prossegue a nota das Forças Armadas sul-coreanas.
Segundo um pesquisador
do Instituto Asan de Estudos
Políticos Go Myong-hyun, o
número inusitamente elevado
de mísseis lançados de uma
só vez leva a crer que se trate
de uma retaliação do regime
de Kim Jong-un aos exercícios.
Numa cúpula com Yoon em
maio, em Seul, o presidente
dos EUA, Joe Biden, garantiu
que Washington poderia, se
necessário, utilizar “meios estratégicos” para dissuadir Pyongyang. Horas depois da partida
de Biden da região, a Coreia
do Norte disparou três foguetes,
incluindo um Hwasong-17, considerado o míssil balístico intercontinental mais potente do
arsenal nacional.

Há semanas Seul e Washington advertiram para a
possibilidade de Pyongyang
realizar seu sétimo teste nuclear, pela primeira vez desde
2017. Na época, Kim suspendera os testes nucleares e de
mísseis de longo alcance, durante conversações com o então presidente americano Donald Trump.
No entanto essas negociações foram declaradas fracassadas dois anos mais tarde, e a Coreia do Norte quebrou a moratória autoimposta ao disparar um míssil intercontinental (ICBM) no fim
de março último. Novas imagens de satélite mostram que
neste ínterim o país asiático
de regime socialista retomou
a construção de um reator
nuclear, em meio a um surto
de Covid-19.

GUERRA

Ucrânia diz que Rússia lançou
cinco mísseis em direção a Kiev
Um míssil foi destruído
pela unidade de defesa aérea
da Ucrânia e o restante atingiu
“instalações de infraestrutura
no norte da capital ucraniana”, disseram os militares.
Mais cedo, Vadym Denysenko, conselheiro do Ministro de
Assuntos Internos da Ucrânia,
disse que um alvo militar e um
alvo civil foram atingidos.
Vários dos mísseis atingiram a Fábrica de Reparos de
Carruagens de Darnytsia, ferindo um trabalhador ferroviário, de acordo com Oleksandr Kamyshin, CEO da empresa ferroviária estatal ucraniana Ukrzaliznytsia. Os trens
de passageiros não foram atrasados pelos ataques, disse ele.
Kamyshin negou os relatos
russos de que sua empresa
estava abrigando qualquer
equipamento militar e convidou jornalistas para visitar
a fábrica e verificar isso.
“Declaro oficialmente que
não há equipamento militar
no território da usina. Esta
fábrica consertou vagões de
carga, incluindo aqueles que
usamos para exportação de
grãos”, disse Kamyshin.
“Seu alvo real é a economia
da Ucrânia e a população civil”,
disse ele. “Eles também querem bloquear nossa oportunidade de exportar produtos

As tropas de Vladimir Putin teriam feito os disparos do Mar Cáspio, às 6 horas, horário local
ucranianos para o Ocidente.”

Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou neste domingo (5) que Moscou atacaria novos alvos se os EUA fornecessem mísseis de longo
alcance à Ucrânia, segundo a
mídia estatal russa.
A entrega de novas armas a
Kyiv visa apenas “arrastar o conflito armado pelo maior tempo
possível”, disse Putin em entrevista ao canal de TV Rossiya-1.
No caso de entregas de

mísseis de longo alcance para
Kyiv, a Rússia tirará “conclusões apropriadas” e atacará
as “instalações” que ainda
não foram visadas, disse ele.
“Se eles forem fornecidos,
tiraremos as conclusões apropriadas disso e usaremos nossas próprias armas, das quais
temos o suficiente, para atacar as instalações que ainda
não estamos mirando”, disse
o presidente russo, comentando a situação em relação
ao fornecimento de armas
norte-americanas.

Putin declara ainda que
fornecer MLRS norte-americano para a Ucrânia essencialmente não muda nada, já
que Kyiv tinha armas semelhantes antes, incluindo mísseis de alcance semelhante,
então eles estão simplesmente
compensando suas perdas.
O presidente dos EUA, Joe
Biden, afirmou na terça-feira
que os EUA estão fornecendo
à Ucrânia “sistemas de foguetes e munições mais avançadas” à medida que sua guerra
com a Rússia continua.
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Essência

O irresistível jeitinho mineiro
Milton Nascimento e o Clube da Esquina, Sepultura, Skank, Pato Fu, Djonga, Lagum, entre outros, são
nomes que Minas Gerais cedeu ao mundo. Que tal conhecer um pouco mais do lugar que tanto nos deu?
Antonio Salaverry/Shutterstock

Lanna Oliveira
Viajar é sem dúvidas uma das melhores experiências, mas na hora de
escolher o destino o foco é nas belas
paisagens do nordeste do País. Mas
hoje, estou aqui para te apresentar
uma opção de viagem que você irá se
surpreender. Com uma receptividade
acolhedora, gastronomia de dar água
na boca e pessoas apaixonantes, Minas
Gerais é lugar também de um bom turismo. É impossível resistir ao jeitinho
mineiro e a Capital do Estado vai te
provar isso. Belo Horizonte rende uma
viagem incrível, repleta de história e
com aquele famoso pão de queijo.
Cidade fora do circuito mais comum entre os turistas, mas não menos especial, Belo Horizonte é um
destino que vale a visita. Ela é a Capital de um dos principais destinos
turísticos de Minas Gerais para quem
busca viajar pelo Estado. Fácil de ser
explorada, com diversas atrações gratuitas e roteiros culturais e gastronômicos maravilhosos, BH cabe bem
em um feriado prolongado e aquelas
viagens de última hora. E, mesmo
que você esteja embarcando rumo a
outros destinos da região, sempre
vale uma passadinha por lá.
Uma visita a Belo Horizonte tem
por obrigação passar por vários pontos
para conhecer a história da região e
você pode começar pela Lagoa da Pampulha, onde estão atrações como a Igrejinha de São Francisco de Assis, a Casa
Kubitschek, a Casa do Baile e o Museu
de Arte da Pampulha – MAP. Depois
siga, rumo ao centro da cidade, onde a
Praça da Liberdade abriga espaços culturais como o Centro Cultural Banco
do Brasil, o Memorial Minas Gerais, o
Museu das Minas e do Metal, o Espaço
do Conhecimento da UFMG e a Casa
FIAT de Cultura.
Bem pertinho vale ainda conferir o
Centro de Arte Popular, o Museu Mineiro e o Museu Histórico Abílio Barreto
para fechar o tour. Para quem vai dispor de mais tempo na cidade, vá ao
Mirante do Mangabeiras ou à Praça
do Papa para um lindo pôr do sol. E,
claro, não deixe de passar pelo Mercado
Central para degustar alguns quitutes
mineiros que são famosos pelo sabor
ímpar. A boa mistura de uma grande
Capital com o jeitinho de cidade do interior conquista rapidamente os visitantes e os pontos turísticos enchem
os olhos dos turistas.
Belo Horizonte não fazia parte das
cidades históricas do ciclo do ouro e
diamantes em Minas Gerais, nem das
regiões cafeeiras. Sua história começou
em 1897 e a partir daí foi conquistando

trar no clima mineiro e você rapidamente se sentirá em casa.
Um bairro tradicional entre os boêmios de BH é Santa Tereza, onde nasceu
o Clube da Esquina nos anos 60. Comparado à Lapa, no Rio de Janeiro, a região ainda hoje preserva o ar de antigamente com botecos de verdade e o
melhor da autenticidade mineira. Na
região, confira a Parada do Cardoso, o
Bar do Orlando e o Bolão, os três estão
entre os mais tradicionais da cidade.
Para quem quer um ambiente mais
descolado, vale ir até a Cervejaria Viela
– Juramento 202 e ao Birosca S2 Bistrô.

Praça da Liberdade

A Praça da Liberdade no bairro Savassi começou a ser construída em
1895 e foi mudando de cara ao longo
dos anos. Art déco, moderno e pósmoderno são alguns dos estilos usados
na própria praça e nos prédios do seu
entorno. E a beleza da praça vai além
da arquitetura eclética ao seu redor,
os jardins que ocupam boa parte da
praça também chamam atenção e foram inspirados no Palácio de Versalhes.
Além de todo o apelo visual, ela também
está cercada de museus e centros culturais, o que a torna um ótimo ponto
de descanso entre um e outro.

Museu das Minas
e do Metal

Antigo edifício da Secretaria de Educação do Estado, o famoso prédio rosa
no entorno da Praça da Liberdade é
lindo por fora e por dentro, onde guarda
um acervo interativo relacionado à
história da mineração no estado e exposições temporárias variadas. Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), o
edifício passou por meticuloso trabalho
de restauro, que constatou que a decoração interna seguiu o gosto afrancesado da época, com vocabulário neoclássico e art nouveau.

Mercado Central

a fama de hospitaleira e acolhedora.
Para além da cultura histórica, a cidade
oferece também destinos bem conhecidos e queridos pelos goianos, os bares,
que devem entrar em todos os dias do
seu roteiro. Parte da experiência de
viajar pela capital mineira, os botecos
são levados muito a sério por lá.
Indicar um ou dois estabelecimentos
é injusto, já que há mais de 14 mil op-

ções por toda a cidade. É o maior índice
de botecos e bares por habitante do
Brasil. Sabendo disso, invista em algumas regiões que concentram maior
oferta e escolha por lá o seu predileto.
Para acompanhar os petiscos mineiros,
experimente algumas das cervejas artesanais e cachaças locais que têm feito
sucesso entre os viajantes que passam
pelo destino. A dobradinha ajuda a en-

Temperos, aromas, sabores, crenças, cores: todas as características
mais marcantes da cultura mineira
dão charme e muita personalidade
ao mercado mais querido de Belo
Horizonte. Há nove décadas, o Mercado Central é ponto turístico para
quem visita a cidade e ponto de encontro para quem vive na região.
Deliciosos pratos da comida típica,
diferentes formas de religiosidade,
toda a criatividade e delicadeza do
artesanato e muitos outros preciosos
traços da cultura popular mineira
fazem do Mercado Central, um espaço
único. (Especial para O Hoje)
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Da teoria à prática
Escritora Gabriela Lubies revela
em livro a mentalidade e comportamentos
por trás de grandes realizações

Esse e todos os encontros que já foram feitos até aqui seguem
disponíveis no canal de Youtube do podcast ‘Papo Xadrez’

Suor, sangue
e tinta
O tatuador vem ao
‘Papo Xadrez’ compartilhar
um pouco das duas
décadas com a tattoo
Guilherme de Andrade
Os estúdios do jornal ‘O
Hoje’ recebem nesta noite
(6) o décimo sexto convidado do ‘Papo Xadrez’, o
tatuador Jander Rodrigues
Vilela. Com mais de 20 anos
de atuação nesse segmento
do mercado, Jander acumulou diversas experiências que o tornam o profissional que ele é hoje. Durante o encontro de hoje,
vamos conhecer mais sobre
essa trajetória de 20 anos
com a tatuagem, e também
de sua vida pessoal enquanto marido e pai.
No próximo episódio,
um dos focos dos apresentadores vai ser conhecer
o percurso de mais de duas
décadas de Jander com a
tatuagem. Do início tímido
em 1998, ainda em Quirinópolis, até o sucesso consolidado que se vê agora:
vamos entender nos pormenores como foi construída a carreira de um
dos maiores profissionais
do país. Hoje, seja pelos
festivais no exterior ou pelos famosos que confiam
em seu trabalho, Jander é
reconhecidamente um
mestre naquilo que se propõe a fazer.
Uma carreira tão longa
e consolidada nos proporciona assuntos inéditos:
por exemplo, a construção
e aperfeiçoamento de seu
estilo (o preto e cinza), e
também sua percepção do
desenvolvimento da tatuagem enquanto forma de
arte ao longo desses 20
anos. Apesar do foco na

vida profissional, a vida
pessoal do tatuador não
vai ficar de fora. Os amigos
que influenciam sua arte,
a esposa e suas filhas também ajudam a compor a
vida de Jander, e por isso
não podem ficar de fora
do ‘Papo Xadrez’

Nos últimos capítulos

O ‘Papo Xadrez’ alcança
sua décima sexta edição
com o tatuador Jander Rodrigues Vilela, mas até aqui
muitos convidados já compartilharam suas diferentes
vivências no podcast. Seja
do ramo musical, do ativismo político, da moda ou até
mesmo da luta profissional,
a prioridade do ‘Papo’ é trazer conversas envolventes
independente da temática.
Todos os episódios lançados
até aqui, e a transmissão ao
vivo de hoje às 19 horas,
estão disponíveis no canal
Youtube ‘Papo Xadrez’.
No último encontro, esteve nos estúdios do jornal
‘O Hoje’ o produtor cultural,
músico e compositor Carlos
Brandão. Durante o encontro com os apresentadores
Felipe Cardoso e Yago Sales,
Brandão conta sobre o início
de sua carreira, nos bares
do centro da cidade, até sua
atuação enquanto cabeça
de grandes espaços culturais
da cidade, como o Teatro
Goiânia e o Martim Cererê.
Do re-descobrimento de sua
sexualidade após a vida
adulta, ao amor pelo Vila
Nova, nem mesmo detalhes
de sua vida íntima escaparam do ‘Papo Xadrez’. (Especial para O Hoje)

Bailarina clássica,
aprovada em diversos
concursos públicos,
atleta de fisiculturismo
premiada aos 40 anos
e mãe de dois filhos:
Gabriela Lubies surpreende pela trajetória
de realizações. Como
uma pessoa comum é
capaz de alcançar todos
os objetivos que estabelece na vida? É o que
a autora responde em
'Mente Autodisciplinada
- da Teoria à Prática'.
A obra é dividida em
seis etapas. Entre elas,
a escritora define o que
é disciplina, as características essenciais de
uma mente autodisciplinada – como comprometimento, responsabilidade, foco e planejamento –, além das maneiras de colocá-la em
prática. Gabriela apresenta cinco técnicas
para alcançar a habilidade: estratégia da marmita, exercício do desapego, rejeição e falha,
lista diária e dar prioridade ao mais difícil.
Um dos momentos
sugeridos pela autora é
a sabatina do objetivo.
São 20 perguntas para
serem respondidas antes
de iniciar o processo de realização e que podem ser
adaptadas conforme necessidade. Ela orienta o leitor
a revisitar o material sempre
que estiver desmotivado
para evitar desistências.
'Mente Autodisciplinada da Teoria à Prática' é fruto
dos questionamentos que Gabriela frequentemente recebe
nas redes sociais. “São elogios

sobre minha autodisciplina
e pedidos desesperados de
pessoas que também querem
alcançar os próprios objetivos. Eu não sou diferente de
ninguém e sei que todo mundo é capaz de desenvolver
esta capacidade”, afirma ela.

Sobre a autora

Bailarina clássica formada, graduada em Educação

Física, pós-graduada em Administração e Marketing,
aprovada e nomeada em diversos concursos públicos
(ocupa hoje cargo de auditora
fiscal do Estado de São Paulo),
certificada em Low Pressure
Fitness I (LPF), atleta pro Diva
Bikini da Word Beauty Fitness
Fashion e mãe de dois filhos.
Gabriela Lubies nasceu em
São Paulo.

Gabriela Lubies é bailarina clássica formada, graduada em Educação Física, pós-graduada em
Administração e Marketing, além de aprovada e nomeada em diversos concursos públicos

RESUMO de noVeLas
t
Chamas da Vida
Miguel pergunta se Pedro
tem informações sobre Lipe.
os bombeiros chegam para
salvar vítimas de um engavetamento de três carros. cazé e
Junior tentam reanimar uma
moça que já está morta. Guilherme conversa com Michele.
ivonete pede abrigo a Pedro,
porque a mãe dela saiu da cadeia e está na pensão. Lipe
convida Vivi, cintia e Rafa para
um passeio na reserva. Pedro
diz para ivonete que Vilma é
suspeita de ser a incendiária.
antônio e Marreta brigam. Tuquinha mostra para Lourdes a
farda de Wallace.

amanhã é para sempre
Flor diz a Fernanda que Gardênia flagrou Bárbara e adriano
mantendo relações íntimas um
pouco antes de seu casamento.
Flor também diz a Fernanda
que deve confiar plenamente
em Franco santoro. steve pressiona camilo a marcar a data
do casamento e em troca lhe
entregará o carro de seu pai.
caso contrário, quem irá recebe-lo será Gonçalo, sabendo
como o carro chegou na fazenda de Franco santoro. Bárbara, furiosa, diz a Florzinha
que a visita de Rubens era um
segredo entre elas e Fernanda
ficou sabendo.

além da ilusão
Matias confunde isadora
com elisa e afirma que irá atirar contra Rafael. Leônidas
tenta acalmar Matias. Violeta
se preocupa com os comentários sobre isadora após sua
noite de amor com Rafael.
davi se angustia com a certeza
de ter sido reconhecido por
Matias. Joaquim revela a Úrsula que flagrou emília e enrico dando um golpe no cassino. Giovanna e cipriano sentem atração um pelo outro.
cipriano confronta emília. Matias aceita que pode estar confundindo Rafael com davi. Plínio se aproxima de Leopoldo.

Mar de amor
Padre Zamora realiza o casamento entre Rosélia e Gustavo. Frederica diz a coral que
também seria interessante
que matassem Victor. Frederica indica a coral que é o
momento para agir. ao chegar
à casa de Violeta dá de cara
com simona, que exige que a
leve consigo para a europa.
coral aponta a arma para estrela, mas salvador a desarma.
coral consegue fugir e chega
à casa de Violeta. oriana vai
atrás dela de moto. depois
de uma acalorosa discussão
com Frederica, simona e coral
decidem fugir em um jipe.

Pantanal
Jove afirma a Juma que não
deixará a fazenda. Juma ajuda
José Lucas a encontrar um
marruá. Tibério promete a
Muda que não vai atrás de
Levi. Velho do Rio diz a Jove
que Juma está com José Lucas.
Tenório revela a alcides que
sabe quem ele é e propõe um
acordo contra José Leôncio e
Levi. Tenório fica surpreso ao
saber a identidade das famílias
de Muda e de Juma. Juma
ameaça atirar em José Lucas
se ele balear o marruá. José
Lucas leva Juma para a tapera,
depois que a jovem atira para
salvar o marruá.
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AGENDA cuLTuRaL
t
Cenários instagramáveis
o Flamboyant shopping
inicia o mês de junho em
total sintonia com os apaixonados. Quem passar pelo
shopping até o domingo, 12
de junho, poderá conferir
dois diferentes cenários instagramáveis para declarar
seu amor. Todas as atrações
são abertas ao público. no
Garden Flamboyant, os visitantes são recebidos com
decoração temática a partir
de cinco grandes portais em
formato de coração. outra
proposta instagramável e
convidativa também aposta
no coração, símbolo da data,
e está presente no Piso 3
do shopping, próximo a
Louis Vuitton. Quando: até
12 de junho. onde: avenida
dep. Jamel cecílio, nº 3.300,
Jardim Goiás - Goiânia.
strike Goiânia
o boliche do Passeio das
Águas shopping, o strike
Goiânia, é opção para esta
segunda-feira (6). depois de
dois anos fechado por causa
da pandemia, o espaço foi

No mês dos Namorados, o Flamboyant Shopping Center traz
cenários instagramáveis em total sintonia com os apaixonados
sem Censura
nesta segunda-feira (06),
quem marca presença no
sem censura é o ator, cantor
e artista plástico Taumaturgo Ferreira. na conversa
com a jornalista Marina Machado, ele relembra a trajetória artística desde os palcos até a TV e o cinema. no
programa, eles ainda batem
um papo sobre a dramaturgia brasileira. o programa
sem censura vai ao ar às
segundas-feiras, às 21h,
logo após a novela a escrava
isaura, com transmissão

Projeto de dança
estão abertas as inscrições para o projeto ‘Balé
em Foco’. ele tem como foco
práticas somáticas, aspectos
historiográficos e processos
culturais e de criação artística do balé. Trata-se de uma
oportunidade de encontro
entre pesquisadores, docentes e artistas interessados
no tema enquanto campo
de discussão social e da
cena, ressaltando pesquisas
contemporâneas e debates
relacionados ao balé em
seus aspectos estéticos, gramaticais, conceituais e subversivos. Há 30 vagas disponíveis e os interessados
devem se inscrever preenchendo formulário disponível na bio do instagram e
no perfil do Facebook. Quando: até 10 de junho. onde:
@bale_em_foco e (facebook.com/BaléemFoc).

Thear Vestuário fez estreia no SPFW

com Coleção Jardins de Poteiro
Em sua primeira participação no SPFW, maior edição
de semana de moda que ocorre no Brasil, a marca Thear
Vestuário, assinada pelo Empreendedor e Diretor Criativo
Theo Alexandre, desfilou sua
Coleção Jardins de Poteiro, na
última sexta-feira (3), às 17h.
Inspirada na obra do artista Antônio Batista de Souza,
conhecido como Antônio Poteiro, o Fashion film, que será
apresentado no evento de forma digital, foi gravado no Instituto Antônio Poteiro, fundado por sua família com intenção de preservar e integrar
as obras e que conta com um
grande acervo das obras do
artista e de seu filho, Américo
Poteiro, que assim como o pai,
seguiu o caminho das artes.
"A nossa marca traz em
todas as coleções a regionalidade goiana. Poteiro era

Thear por Theo
Alexandre

Desfile traz por trás das peças a moda responsável com
trabalho autoral, o design de superfície e o artesanal
português, mas criou raízes
e encontrou inspiração em
terras goianas e, com suas
obras inconfundíveis, levou
a cultura brasileira para o
mundo. E, para essa coleção,
estudamos e analisamos sua
vida e obras, selecionamos
uma cartela de cores que

transita entre os tons terrosos
do barro e da cerâmica e as
cores vibrantes das pinturas,
e nos inspiramos nas texturas
de suas obras para criar detalhes em design de superfície", conta Theo Alexandre,
designer de moda goiano,
criador e criativo da Thear.

Fundada por Theo Alexandre, designer de moda pela
Universidade Federal de Goiás,
especialista em gestão de moda
pela Universidade Estadual de
Goiás e Docente no Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, a Thear Vestuário é uma marca que busca
produzir moda de forma mais
consciente, resgatando técnicas tradicionais, adormecidas
no processo de produção fast
fashion, buscando aumentar
a relação afetiva entre a peça
final e o consumidor. Um dos
seus pilares é a reutilização
de resíduos dos tecidos que
sobram no corte, acompanhado por modelagens que valorizam o atemporal, usando
principalmente monofibra
100% algodão, tecido natural
e biodegradável.

CELEBRIDADES
Padre Fábio de Melo explica
transformação inusitada
em seu rosto
Padre Fábio de Melo chamou atenção de fãs ao aparecer com rosto diferente em
programa de TV. convidado
no ‘altas Horas’, o sacerdote
causou alvoroço nas redes sociais sobre possíveis procedimentos estéticos. internautas
levantaram a hipótese que o
religioso poderia ter feito harmonização facial, uma intervenção comum entre os famosos. Padre Fábio de Melo
se pronunciou sobre o assunto. "não fiz harmonização. se
tivesse feito não problema
em assumir", afirmou nos comentários do perfil @rainhamatos no instagram. "a gravação coincidiu com o término
de uma crise de sinusite que
durou um mês e meio", acrescentou. "Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios
muito fortes. eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas,
graças a deus já estou bem.
o rosto já está normal", finalizou padre Fábio de Melo.
(Patrícia dias, Purepeople)
Deborah secco abre o jogo
sobre primeira relação com
mulher e destaca: "nunca
tive preconceito"
deborah secco é muito

Declaração de Anitta choca Latino
e cantor reage à fala da artista
Latino criticou Anitta
após a artista
declarar ter
ficado "com
metade da indústria musical". O ataque
do
cantor
aconteceu em
uma publicação no perfil Central da Fama no Instagram. Nos comentários da publicação que mostrava o trecho da entrevista da funkeira para o canal do YouTube Molusco
TV, o músico escreveu: "É o fim dos tempos! Não representa as mulheres dignas do Brasil”. Essa não é a
primeira vez que Latino cria atrito com Anitta. Em
janeiro deste ano, em participação no podcast ‘Bulldog
Show’, ele contou que teve uma forte mágoa com a cantora. (Patrícia Dias, Purepeople)

aberta sobre a vida pessoal.
a atriz falou a respeito da
sua relação com a bissexualidade, afirmando que "quebrou barreiras dentro de si"
ao se relacionar com uma
mulher pela primeira vez. "se
eu falar que não quebrei nenhuma barreira dentro de
mim, é mentira. Você escuta
a vida inteira que tem que se
casar com homem. é condu-

15

HORÓSCOPO
t
para todo o País em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas. Quando:
quarta-feira (6). onde: TV
Brasil. Horário:21h.

todo reformulado e ganhou
uma nova cara, tudo para
agradar quem gosta do esporte. e está cheio de novidades. são 2.000 metros
quadrados de diversão e entretenimento para toda a família. o novo espaço conta
com 16 pistas, bar, restaurante, sinuca e um grande
espaço kids para as crianças
se divertirem também.
Quando: segunda-feira (6).
onde: avenida Perimetral
norte, nº 8.303, Fazenda caveiras - Goiânia. Horário:
das 15h às 23h.

n

zida para isso. Mas foi fácil
de quebrar, porque não tem
certo ou errado em gostar,
em se apaixonar. se me fez
bem e não fez mal a ninguém,
faz sentido para mim", declarou em entrevista à Patrícia
Kogut, do jornal ‘o Globo’.
deborah, que revelou já ter
namorado uma famosa, detalhou que após um estranhamento inicial, seguiu se

relacionando de forma bem
resolvida e sem preconceito.
(Patrícia dias, Purepeople)
Filho de angélica e Luciano
Huck, Joaquim curte festival de rap ao lado de Gabigol, no Rio
Joaquim Huck, filho de angélica e Luciano, marcou presença no festival de rap
aLMa, que aconteceu no Rio
de Janeiro neste sábado (4).
o jovem de 17 anos posou
ao lado do jogador do Flamengo Gabigol durante o
evento, que contou com
shows de Planet Hemp, Xamã
e outros artistas. Mel Maia,
que comemorou 18 anos nesta semana, também esteve
no Riocentro e posou usando
um look com hot pants, luvas
e saia transparente. o ator
danilo Mesquita curtiu o
evento ao lado da namorada,
domenica dias, e prestigiou
o show do sogro, Mano
Brown. Hugo Moura, marido
de deborah secco, também
foi fotografado no festival,
aproveitando as apresentações ao lado de Jonathan azevedo. Francisco Vitti, Jean Paulo campos, Marcello Melo Jr.,
Vanessa Lopes e outros famosos também marcaram
presença no evento. (Laís Fernandes, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje você tem iniciativa e consegue fazer as coisas avançarem.
o seu dia será muito produtivo e
você vai conseguir colocar muitas
coisas em ordem. além disso, vai
estar com senso de liderança e
um tanto autoritário. Tome cuidado com o excesso de críticas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Você está com muita energia
criativa, mais voltada para si mesmo e voltada para realizar os seus
desejos. como temos urano e Vênus juntos em Touro, é preciso
tomar muito cuidado com os seus
excessos, como o ego, a vaidade
e desejos infantis.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Quanto mais você conseguir
manter a cabeça e o coração
organizados, melhor. Pensamentos e sentimentos devem
ser moderados e organizados;
menos é mais. Tente seguir devagar e sempre para não se estafar e não prejudicar a sua saúde. organize-se.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
existe energia para fazer com
certa adaptação, flexibilidade, jogo
de cintura e um poder de comunicação muito grande, mas sempre consciente do que precisa ser
feito. Hoje você está mais organizado e conseguindo avançar. dia
produtivo, cheio de atividades.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
é muito importante que você
cuide dos seus ganhos e gastos.
Tome cuidado com investimentos
e situações meio mirabolantes.
além disso, fique atento com a
sua alimentação e não desconte
na comida. a Lua nova em Virgem
pede certa moderação.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
a Lua nova no seu signo traz
para você uma renovação, principalmente uma renovação emocional. Você pode virar uma página
do passado e está consciente do
que é bom e do que não é mais
legal para você, pois existe uma
energia de transformação.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
dia de muito caos. Vai ser difícil conseguir organizar tudo,
mas é um dia cheio de aventuras
e possibilidades, inclusive de convites e situações novas. Tome
cuidado para não cair na lábia
de pessoas mal-intencionadas. é
importante manter o pé no chão
e refletir.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
dia de muitos eventos e de
muita coisa para fazer, então
você fica cansado e a sua mente
pode não acompanhar o ritmo
deste dia, por causa das muitas
informações recebidas. Faça um
detox de informações, de rede
social e de muita conversa para
não ficar poluído.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
os seus talentos estão à flor
da pele. Hoje você está sensível,
inspirado, criativo e pode realizar
muitas coisas, mas tudo com um
toque de originalidade. aproveite
essa energia, pois você também
está querendo se sentir útil, e
essa Lua te coloca em destaque.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
dia de organizar a vida pensando no que você quer fazer
no futuro e em qual é o propósito
de fazer o que está fazendo. dia
dos porquês, dia da reflexão.
Pode até ser um dia difícil, mas
é importante adquirir o hábito
de colocar os porquês e de se
questionar.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
dia de muito bem-estar, mas
é um dia mais voltado para os
seus prazeres, para as suas conquistas. Tome cuidado com excessos e não fique interessado
somente na matéria e no que é
visível, na satisfação do corpo e
dos prazeres. não desfalque o
seu financeiro.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
as relações estão potencializadas e você está com uma energia de proteção e de carinho,
mas tome cuidado com apegos
excessivos e dificuldade de manter o lado racional equilibrado,
pois o seu lado emocional está
bem mais potente hoje.

16
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Novidade no mundo sertanejo
Cantor sertanejo
Thiago Carvalho
lança novo álbum
da carreira, 'Na
Varandinha Vol.1',
com inéditas e
regravações
de sucessos
Elysia Cardoso
É cheio de gás e entusiasmo
que o mineiro Thiago Carvalho
lança ‘Na Varandinha Vol.1’,
seu novo álbum e trabalho de
estreia junto à Som Livre. O
cantor, que se uniu recentemente ao cast sertanejo da gravadora, inicia esta nova fase
com o pé direito ao apresentar
a primeira parte do projeto
audiovisual ao público. Totalizando 11 faixas entre inéditas
e regravações, o lançamento
do álbum chega acompanhado
ainda do clipe da música de
trabalho ‘Saudadezinha’, disponibilizado no canal oficial
do artista no YouTube.
Nascido em Belo Horizonte,
na capital mineira, mas criado
na cidade de Esmeralda, Thiago se interessou pela música
por influência do pai. Adepto
do sertanejo romântico, o artista ganhou o primeiro violão
do irmão aos 10 anos.
Foi a partir de então que
começou a tirar no instrumento de cordas os grandes sucessos de suas maiores referências
musicais, como Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, Gian
e Giovani e Edson e Hudson.
Com esta última dupla, aliás,
Thiago já teve a oportunidade

Lançamento do
álbum chega
acompanhado ainda
do clipe da música
de trabalho
'Saudadezinha'

de gravar e sentir o gostinho
de estar perto de grandes ídolos
que o inspiraram.
Mas até este momento, o
artista percorreu um longo caminho. Sua primeira apresentação ao vivo, por exemplo,
foi em um trailer que montou
para fazer e vender sanduíches. Aproveitando a estrutura
do local, construiu um mini
palco para realizar suas apresentações, enquanto se revezava entre a música e a chapa
de hambúrgueres.
Depois disso, saiu de casa
aos 20 anos para retornar à
cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Cantou por
muito tempo em barzinhos,

aniversários e casamentos, já
teve dupla sertaneja com um
amigo e chegou a trabalhar
em confecção de mochilas e
em salão de beleza, sendo apenas em 2015 a primeira vez
que se apresentou em uma
boate com banda.
Um cara família e pés no
chão, Thiago sabe que foram
todas essas experiências que
lhe conduziram até a gravação
do projeto ‘Na Varandinha’,
cuja primeira parte ele lança
agora, pela Som Livre. A faixa-foco do novo álbum, ‘Saudadezinha’, por exemplo,
exemplifica bem o posicionamento do artista dentro do gênero musical.

Gravado no final do ano
passado em Santana de Parnaíba/SP, a primeira parte do
projeto ‘Na Varandinha’ traz
ainda as faixas ‘Big Love’, ‘Tentação Cruel’, ‘Chorando a Luz
de Velas’, ‘A Barra Vai Pesar’,
‘Casa Assombrada’, ‘Eu Vou
Beber, Eu Vou Beijar’, hit do
artista em parceria com Zé Felipe, que já ultrapassa os 2 milhões de views no YouTube e
quase 4 milhões de plays no
Spotify, entre outras.
A segunda parte do projeto,
'Na Varandinha Vol2.', está prevista para chegar às plataformas ainda neste segundo semestre de 2022, no mês de
agosto. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias
Jurassic World: Domínio (Jurassic World domínio, 2022,
eua). duração: 2h26min. direção: colin Trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. cinemark Flamboyant: 12h10, 14h, 14h40,
15h20, 17h10, 17h50, 18h30,
19h40, 20h20, 21h, 21h40,
22h50, 23h30. cinemark Passeio das Águas: 12h10, 14h,
14h40, 15h20, 16h20, 17h10,
17h50, 18h30, 19h30, 20h20,
21h, 21h40, 22h40, 23h30. Kinoplex Goiânia: 18h20, 202h,
20h30, 21h20. cineflix aparecida: 14h30, 15h30, 16h, 18h40,
19h, 21h40, 22h. cineflix Butiti:
15h20, 16h, 16h40, 17h20,
18h15, 19h, 19h40, 20h20,
21h10.
EM CaRTaZ
Luta Pela Fé - A História do
Padre Stu (Father stu, 2022,
eua). duração: 2h04min. direção: Rosalind Ross. elenco:
Mark Wahlberg, Mel Gibson,
Jacki Weaver. Gênero: drama,
biografia. Baseado em uma
história real, Father stu é um
boxeador que vira um padre.

Filme 'Luta Pela Fé - A História do Padre Stu' segue a vida do padre Stuart Long, um boxeador que virou padre e inspirou pessoas
Quando uma lesão encerra sua
carreira no boxe, stuart Long
se muda para Los angeles sonhando em virar um ator. enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece carmen, uma professora
católica. determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa
data começa a ir à igreja para
impressioná-la. cinemark Flamboyant: 13h20, 14h.
Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, eua). duração: 2h11min. direção: Joseph
Kosinski. elenco: Tom cruise,
Miles Teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. na sequência,
acompanhamos a história de
Pete ‘Maverick’ Mitchell, um
piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas

condecorações, medalhas de
combate e grande reconhecimento pela quantidade de
aviões inimigos abatidos nos
últimos 30 anos. nesta nova
aventura, Maverick precisa
provar que o fator humano
ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. cinemark
Flamboyant: 12h, 12h50,
14h30, 15h10, 16h, 16h45,
17h30, 18h20, 19h, 20h30,
21h30, 22h, 23h40. cinemark
Passeio das Águas: 12h,
13h50, 14h20, 14h30, 15h,
16h45, 17h30, 18h20, 19h40,
20h50, 21h15, 22h35. Kinoplex
Goiânia: 17h40, 18h20, 20h10,
20h20, 21h. cineflix aparecida: 13h50, 15h40, 16h30,
18h50, 19h10, 21h30, 21h50.
cineflix Butiti: 16h50, 20h30.

Doutor Estranho no Multiverso
da Loucura (doctor strange in
the Multiverse of Madness, 2022,
eua). duração: 2h06min. direção:
sam Raimi. eLenco: Benedict
cumberbatch, elizabeth olsen,
Rachel Mcadams. Gênero: Fantasia, ação, aventura. após derrotar dormammu e enfrentar
Thanos, o Mago supremo, stephen strange, e seu parceiro
Wong, continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas
um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos
seus planos e faz com que strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar
uma nova e poderosa ameaça.
cinemark Flamboyant: 14h50,
18h, 21h10. cinemark Passeio
das Águas: 13h, 16h, 19h10, 22h.
cineflix aparecida: 14h10, 16h45,

19h20, 21h55. cineflix Butiti:
16h30, 20h.
Sonic 2 - O Filme (sonic The
Hedgehog 2, 2022, eua). duração: 2h02min. direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim carrey, Tika sumpter. Gênero: animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em Green Hills, sonic
está pronto para mais liberdade
e quer provar que tem o necessário para ser um herói de
verdade. seu teste virá quando
Tom e Maddie concordam em
deixá-lo em casa enquanto
saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel. cinemark Flamboyant: 12h05. cinemark Passeio das Águas:
13h10. cineflix aparecida: 14h,
16h25. cineflix Butiti: 14h50.
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Negócios
Com boas previsões
de vendas, uma das
maneiras de
alavancar os
resultados é
investir em
divulgação de
produtos por meio
das clássicas
vitrines

Comerciantes preparam estratégias
para o Dia dos Namorados em Goiânia
Levantamento
realizado pela CDL
Goiânia aponta que
71% dos moradores
da capital devem
ir às compras
comemorar o
período
Ícaro Gonçalves
O Dia dos Namorados está
chegando, sendo comemorado
no Brasil no próximo domingo,
12 de junho. Faltando menos
de uma semana para a data,
comerciantes de Goiânia já
preparam estratégias para alcançar bons resultados ao longo da semana ‘mais romântica’
do ano. Segundo um estudo
feito pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Goiânia (CDL), cerca
de 71% dos moradores da capital devem ir às compras comemorar o período.
Em 2022, quem mais deve
ganhar presentes são os cônjuges ou noivos (53%), seguidos
por namorados (36%) e os relacionamentos menos formais,
como o chamado “ficante” ou
“crush” (8%). Amigos também
entram na lista, correspondendo a 3%. Dentre os participantes do levantamento, as mulheres (76%) têm mais intenção
em presentear do que os homens (63%).

Como aumentar
as vendas?

Com boas previsões de vendas, uma das maneiras de ala-

vancar os resultados é investir
em divulgação de produtos
em diferentes canais, como
redes sociais, sites, mas também nas clássicas vitrines. Em
datas comemorativas, a busca
por vitrines mais atrativas aumenta, destacando-se aquelas
mais criativas e com as melhores disposições, sendo iluminação e decoração dois dos
principais pontos para o sucesso da vitrine.
Conforme destaca Felipe
Dias, responsável por uma
agência de marketing huma-

nizado, a comunicação por
meio de vitrines pode ser o
início do vínculo entre loja e
consumidor, além de criar desejo de compra. “Uma boa vitrine precisa de elementos que
transmitam a essência da marca e, ao mesmo tempo, consiga
reverter em vendas, causando
impacto no consumidor antes
mesmo de ele entrar na loja",
destaca Dias.
Embora a expectativa de
vendas exista, a maioria dos
consumidores ainda não sabe
qual presente comprar. Por

isso, uma apresentação atraente dos produtos pode ser fator-chave para a conclusão da
compra. “É importante não
exagerar no que for exposto
a ponto de causar poluição
visual na apresentação; lembre-se que o equilíbrio é um
aliado. Utilize cenários, banners, placas de PVC plotada,
tecidos, entre outros. O objetivo é destacar o seu produto
e proporcionar uma experiência única e marcante ao seu
cliente”, ressalta Dias.
A organização da loja também é importante para passar a mensagem desejada, o
visual é importante desde a
vitrine até o momento de saída do cliente. Criatividade e
decoração refinada trazem
originalidade.

Pesquisa CDL Goiânia

Ainda de acordo com a pesquisa da CDL Goiânia, 80% dos
entrevistados informaram que
irão realizar pesquisas de preço
antes de efetivar a compra.
“Apesar da alta inflação impactar o poder de consumo, notamos que a maioria das pessoas
aqui na capital não vai deixar
a data passar em branco. Esse
é um dado interessante para
que os lojistas trabalhem promoções e ofereçam facilidades
de pagamento para o cliente”,
comenta o presidente da entidade, Geovar Pereira.
Na comparação do valor do
presente deste ano com o do

ano passado, 36% afirmaram
que o investimento em 2022
será na mesma faixa de preço
de 2021, 24% investirão menos
e 23% vão gastar mais.
Segundo os entrevistados,
o parcelamento da compra
com o cartão de crédito será o
meio mais utilizado (32%). Em
seguida, o pagamento à vista,
via cartão de débito (18%), Pix
(17%), cartão de crédito à vista
(16%) e dinheiro (16%).
Os dados ainda revelam que
as roupas e os calçados são os
itens preferidos por 36% dos
participantes, seguidos por perfumes e cosméticos (19%) e por
relógios, joias e acessórios (18%).
Os clássicos chocolates, cestas e
flores aparecem com 11%.

Shoppings serão os locais
mais procurados pelos
consumidores

O levantamento detalhou
que os goianienses apaixonados devem recorrer aos shoppings na busca pelo presente
da pessoa amada, com 32% da
preferência, seguidos de perto
pelas compras realizadas na
internet (27%). Já as lojas de
rua são apontadas como opção
de 16% dos participantes.
Quanto ao movimento no
comércio, os compradores devem encher as lojas principalmente entre os dias 5 e 11 de
junho (44%). Já 11% afirmaram
que vão adquirir os presentes
apenas na véspera da data.
(Especial para O Hoje)

