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Pesquisa mostra avaliação
de Caiado em saúde,
educação e segurança
Às vésperas do período eleitoral, o que se constata, depois de quase quatro anos de um governo encabeçado
por Ronaldo Caiado (UB), é uma resposta positiva das
ruas. Pensando em traçar, numericamente, esse diagnóstico, o Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado,

FoxMappin, foi à campo entre os dias 28 a 31 de maio
para avaliar a percepção dos goianos acerca de cada
um desses temas. O governo é melhor avaliado na Segurança Pública. Isso porque mais da metade da população goiana (53,56%) considerou os últimos três
anos ótimos ou bons nesse quesito. Política 2

Grupo
conservador
quer Marconi
e Bolsonaro

Pecuaristas conservadores veem Marconi
Perillo no campo da
centro-direita e defendem que o tucano faça
palanque para o presidente Jair Bolsonaro
em Goiás. Ex-governador estaria mais propenso ao adversário, no
segundo turno. Política 2

Vitor Hugo
perde público
para Caiado
Política 6

Pedro Pinheiro

Os motoristas se amontoam e brigam
por espaços em avenidas lentas com
pedestres e ônibus do transporte coletivo

Trânsito trava a 11 km/h nas
principais vias da Capital

Com a baixa qualidade do transporte público em Goiânia, os motoristas que trafegam
pelas principais vias da Capital enfrentam, especialmente em horário de pico, quilômetros de lentidão no trânsito, enquanto a frota cresce vertiginosamente. Cidades 10 e 11

Despesas do
Estado crescem
21,6% em 2022

Meia Ponte se
aproxima do
nível de alerta

O gasto primário total saltou de
R$ 8,617 bilhões para R$ 10,482
bilhões, em valores aproximados,
correspondendo a uma variação
nominal de 21,64%. Econômica 4

A vazão do Rio Meia Ponte está
próxima do nível de alerta e preocupa neste período sem chuvas.
Orientação é de uso consciente para
evitar desabastecimento. Cidades 9

Reprodução / Youtube

Presidente do Patriota
nega aproximação de
Mendanha e Vitor Hugo

Política 2

Goiás apronta para cima do Botafogo em virada por 2 a 1 na Série A.
Com mudanças de Jair Ventura no
segundo tempo, Pedro Raúl garantiu
a vitória com dois gols. Esportes 7

Leia nas CoLunas
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Xadrez: Ronaldo Caiado atinge

quase 54% de aprovação na
gestão de Segurança Pública
Política 2

Jurídica: STJ aplica Convenção

de Montreal sobre responsabilidades de empresas aéreas
Cidades 10

Esplanada: Pré-campanha de

Bolsonaro prepara evento de
balanço das ações desde 2019

atacantE
decide em virada
esmeraldina

Jander Rodrigues é o 16º convidado do Papo Xadrez O tatuador

Jander Rodrigues foi entrevistado nesta semana pelos jornalistas Yago
Sales e Felipe Cardoso no podcast Papo Xadrez, que chegou nesta segunda
(6) à sua 16ª edição. A matéria completa você confere amanhã no O Hoje.

Política 6

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 312,50
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Em situação
delicada, Vila Nova
recebe o Brusque
Tentando fugir da zona de rebaixamento da Série B, o time
comandado por Dado Cavalcanti terá pela frente um concorrente direto. Esportes 8
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Ronaldo Caiado atinge quase 54% de
aprovação na gestão de Segurança
Para Jorcelino Braga, não há chance de nome do Patriota ser vice

Braga nega
aproximação
de Mendanha
e Vitor Hugo
Jorcelino Braga, presidente do Patriota em Goiás, negou
na ontem (6) a existência de negociações para composição
de chapa entre os pré-candidatos ao governo estadual
Gustavo Mendanha e Vitor Hugo (PL). Segundo ele,
qualquer menção a isso é boato.
Para Jorcelino, não há chance de Mendanha ser vice
ou apoiar outros nomes. “Nossas pesquisas internas qualitativas dizem que Gustavo é o melhor nome. E as quantitativas que ele está longe do terceiro e perto do primeiro
colocado”, afirmou o presidente do Patriota estadual em
entrevista ao portal Mais Goiás.
Conforme adiantado pela coluna Xadrez da última quintafeira (2), uma composição com Mendanha e Vitor Hugo é vista
com bons olhos por pessoas próximas a Bolsonaro, que consideram a possível união com musculatura suficiente para chegar
ao segundo turno, unindo as alas do agronegócio e os evangélicos,
principais representantes dos votos do presidente.
Na última pesquisa de intenções de voto feita pelo instituto
RealTime Big Data, publicada no dia 26 de maio, Ronaldo
Caiado (União Brasil) lidera com 33%. Marconi Perillo (PSDB)
aparece em segundo lugar com 18%, em empate técnico com
Mendanha (16%). Major Vitor Hugo, Vanderlan Cardoso (PSD)
e Wolmir Amado (PT) apareciam empatados com 8% cada.
A pesquisa entrevistou 1,5 mil eleitores entre 24 e
25 do mês passado sobre as intenções de voto a précandidatos ao Governo de Goiás e ao Senado. (Ícaro
Gonçalves, especial para O Hoje)

Mesmo com erros na comunicação com os goianos - foram quatro trocas na Secom -, a gestão de
Ronaldo Caiado (UB) tem a aprovação em pelo menos quatro frentes determinantes na vida do cidadão: Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura.
A peleja do morador da Casa Verde, que bate ponto
no Palácio das Esmeraldas e, há um ano mais especificamente, anda por Goiás em busca de mostrar
os feitos nos últimos três anos e meio, pode ter influenciado no reconhecimento demonstrado em
dados colhidas pelo Instituto de Pesquisa de Opinião
e Mercado, FoxMappin, do Grupo O Hoje. Na corrida
pela reeleição, o governador pode gabar-se de ter
53,56% - ótima ou boa - de aprovação nos resultados
do trato com a Segurança Pública. Sob o mantra de
que em Goiás, “Ou o bandido muda de Goiás, ou
muda de profissão”, Caiado deve muito às ações
policiais que, ostensivamente - no caso da Polícia
Militar- e na conclusão de casos - no caso da
Polícia Civil - teve queda substancial na criminalidade e aumento da sensação de segurança. Na Saúde, 44,02% do eleitorado considerou a gestão Caiado ótima ou boa para esse segmento. Na Educação, 39,66%
consideram a Educação ótima
ou boa. Já os investimentos
em Infraestrutura obteve,
como ótima ou
boa, 36,09%.

xadrez@ohoje.com.br

Pagando os ‘pecados’

Em seguida, o bispo completou
que o governador Ronaldo Caiado
precisava ouvir o sermão como “forma de penitência”. O governador
ouviu todo o sermão ao lado de outros políticos como o pré-candidato
ao Senado Alexandre Baldy, o prefeito da cidade Gustavo Marques de
Oliveira e da primeira-dama, Caroline Marques.

Sem direção

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) terá de explicar ao Ministério
Público de Goiás (MPGO) o motivo
da falta de transporte escolar a crianças de diversas regiões. O caso foi
adiantado pela Xadrez em maio.

Memória

O vereador Mauro Rubem (PT) promove, no próximo dia 9, Audiência
Pública para discutir e propor novas
ideias para revitalizar o centro histórico
e pioneiro de Goiânia. O evento também tratará do tombamento do único
roteiro art déco da região central.

Preocupação

A imprensa internacional voltou
os olhos atentamente à Amazônia após
comunicado de desaparecimento do
jornalista britânico Dom Phillips e do
servidor da Funai (Fundação Nacional
do Índio) Bruno Araújo Pereira.

Ação
Critério

O repórter Felipe Cardoso se debruçou sobre os
dados da pesquisa realizada entre os dias 28 a 31 de
maio de 2022, em que 870 pessoas, acima de 16 anos,
foram entrevistadas.

Dom Phillips, repórter do jornal inglês The Guardian e o indigenista desapareceram dias depois de sofrerem
ameaças na região de conflitos conflagrados entre grileiros e indígenas.

CURTA

Uma ‘eternidade’

Após uma cerimônia de quase três horas, o bispo
diocesano Dom Adair José pediu desculpas pela demora
da missa de encerramento da Festa do Divino Espírito
Santo, em Formosa, na noite do último domingo.
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MPGO pede que Paço, contrariando os interesses do presidente da
Casa, Romário Policarpo (Patriota), vete
lei que amplia atribuições da GCM.

Goianos aprovam Caiado na
Saúde, Segurança e Educação
Divulgação

Às vésperas do período eleitoral, o que
se constata, depois de quase quatro anos
de um governo encabeçado por Ronaldo
Caiado (UB), é uma resposta positiva das ruas
Felipe Cardoso
O termômetro de um governo só pode ser aferido a
partir da percepção de seu
povo sobre setores cruciais
da sociedade. O Estado, em
tese, deve servir ao cidadão,
ao contribuinte que sustenta
e financia a máquina pública. Mas nem sempre é o que
acontece.
Em Goiás, e no Brasil, temas como Saúde, Educação,
Segurança e Infraestrutura
são tidos como pilares de sustentação de qualquer gestão.
Por esse motivo são, tradicionalmente, os pontos mais observados no que diz respeito
à administração pública.
Às vésperas do período
eleitoral, o que se constata,
depois de quase quatro anos
de um governo encabeçado
por Ronaldo Caiado (UB), é
uma resposta positiva das
ruas. Pensando em traçar,
numericamente, esse diagnóstico, o Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado,
FoxMappin, foi à campo entre os dias 28 a 31 de maio
para avaliar a percepção dos
goianos acerca de cada um

desses temas.
Dentre os quatro ‘pilares’
pontuados, o governo é melhor
avaliado na Segurança Pública.
Isso porque mais da metade
da população goiana (53,56%)
considerou os últimos três anos
ótimos ou bons nesse quesito.
Outros 26,67% consideraram
regular. 17,47% disseram ter
sido ruim ou péssimo. Outros
2,30% não souberam responder ao questionamento.
Na Saúde, outro ponto crucial, senão mais importante,
o resultado também foi positivo para o governo. Exatos
44,02% do eleitorado considerou a gestão Caiado ótima
ou boa para esse segmento.
Outros 31,38% avaliaram
como regular. Ruim ou péssimo reuniram 22,53% das respostas. 2,07% não souberam
responder ou preferiram não
opinar sobre o assunto.
No ranking dos pontos
mais bem avaliados, a Educação fica em terceiro lugar. Ao
serem questionados sobre o
assunto, 39,66% dos entrevistados consideraram a Educação em Goiás ótima ou boa
nos últimos três anos. A fatia
que avaliou como regular cor-

Mais da metade da população (53%) considera ótimo ou bom o governo Caiado na segurança pública
responde a 29,89% dos consultados. 26,67% consideraram
ruim ou péssima e pouco mais
de 3,79% não soube o que dizer quando questionados.
Por fim aparece a Infraestrutura. O resultado positivo
foi um pouco mais tímido
quando comparado com a Educação, porém, com um estreito
diferencial. Neste ponto, a gestão Caiado foi avaliada como
ótima ou boa por 36,09% dos
goianos. Mais de 30% consideraram a atuação frente à infraestrutura regular (30,46%).

Os que responderam ruim ou
péssimo correspondem a
29,54%. Quase 4% (3,91%), por
sua vez, não responderam.

Pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 28 a 31 de
maio de 2022, com o objetivo
de consultar a população sobre
o desempenho do Governo. O
universo desta pesquisa abrange residentes em todas as regiões do estado.
Para a aferição dos indicadores, foi utilizada uma amos-

tra de 870 entrevistados, sendo
esta estratificada segundo gênero, faixa etária acima de 16
anos, nível de escolaridade e
amostra proporcional da população dos municípios.
O trabalho de levantamento de dados foi feito através
de entrevistas pessoais, telefônicas, além de formulário
digital enviado a grupos segmentados. O nível de confiança é de 95% para uma margem
estimada de erro de 3,32%
para os resultados. (Especial
para O Hoje)
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As consequências onerosas do
retrabalho para as empresas
Adassa Bastos Jardim
Planejamentos ineficientes costumam resultar
em consequências onerosas conhecidas como
“retrabalho” ou “refação”, penalizando as empresas em mais tempo despendido para executar
determinado processo e, dessa forma, em mais
custos. Além disso, o resultado final pode, ainda,
não atender às necessidades do cliente.
O dicionário de negócios Business, publicado
em inglês, define o termo “retrabalho” como “correção de itens com defeito”. Recomeçar processos
após o início de uma campanha publicitária de
determinado produto ou serviço e fazer correções
de bugs em aplicativos/sistemas depois de começarem a operar são dois
exemplos de processos que tiveram
que ser refeitos após falhas que não
foram detectadas a tempo. Esse tipo
de problema pode, inclusive, levantar
questionamentos sobre a competência e a credibilidade das equipes envolvidas em todas as etapas de desenvolvimento do produto/serviço.
As empresas demoraram a compreender que o processo de refazer
trabalhos provocam custos que oneram mais de um agente participante, seja ele de maneira direta ou
indireta. Todos os recursos utilizados para reelaborar um determinado projeto
implica em gastos de pequeno, médio ou longo
prazo, dependendo das condições em que o colaborador ou a equipe estão inseridos para entregar o produto sob demanda.
Criadas por Jake Knapp (executivo do Google)
e por dois professores da Harvard Business Review
(Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi), as ferramentas de gestão sprint (tarefas em tempos definidos) e scrum (metodologia ágil) têm como objetivo justamente proporcionar mais organização
e planejamento na execução das tarefas evitando,
assim, atrasos e retrabalhos nos processos de
produção. Em ambos os casos, o desenvolvedor
da tarefa deve seguir requisitos e metas para a
entrega final de um produto, serviço ou ação determinada pelo setor que ele ocupa na empresa.
O artigo escrito por Edson Roman, do curso de
Administração na Universidade de Passo Fundo
(RS), sobre a indústria de joias e semijoias destacou
que é necessário identificar os impactos que os

retrabalhos ocasionam no seu processo de produção, pois o mercado de joias está cada vez mais
demandando vendas nesse segmento. Preocupados
com a efetividade na entrega final do produto,
duas ferramentas foram utilizadas para evitar as
refações: os diagramas de Pareto e Ishikawa. O
primeiro mostrou o alto índice de retrabalho no
setor de ourivesaria. Já o segundo identificou os
fatores das causas dos retrabalhos, em que foram
apontadas sugestões de ações corretivas.
Outro fator que pode antecipar e evitar que
o retrabalho aconteça é ter em mãos briefings
completos com informações de planejamentos
eficientes e dos meios de produção. Elas poderão
ser eficazes no sentido de evitar
demandas de maior esforço aliadas
a uma entrega mais dinâmica dentro dos prazos estipulados pela empresa para não afetar o cronograma
estabelecido com os clientes.
Uma empresa do ramo de desenvolvimento e comercialização
de softwares de gestão sediada em
Valinhos (SP) criou dentro dos seus
núcleos formas de evitar o retrabalho e destacou no blog da companhia um passo a passo aplicável
que visa alavancar a produtividade
dos seus funcionários. Outro resultado dessa ação é que a empresa
conseguiu evitar também o desperdício de matéria-prima e até mesmo de embalagens.
Como mostrado em várias situações acima,
é possível sim reduzir atrasos e retrabalhos no
meio corporativo, reduzindo custos e ganhando
tempo em toda a cadeia produtiva. Além de ferramentas de gestão específicas já disponíveis
como sprint e scrum, as empresas devem adotar
ações mais básicas, porém eficientes, tais como:
buscar uma melhor coFotos: Divulgação
municação interna
para resolver problemas emergenciais; capacitar o quadro de
funcionários; facilitar
o acesso a dados dentro
dos respectivos setores;
e integrar ações para
Adassa Bastos Jardim é gegarantir mais fluidez
rente regional da Câmara
nas operações internas,
Americana de Comércio
entre outras.
de Goiânia (Amcham-GO)

Empresas
demoraram a
compreender
que o processo
de refazer
provoca custos

Quem somos nós na ﬁla da
crise dos recursos naturais?
Renata Ankowski
Estamos em crise, mas infelizmente isso não é
novidade para ninguém. De acordo com o Relatório
de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial,
divulgado no início deste ano, as três maiores
ameaças que a humanidade enfrentará nos próximos dez anos envolvem questões ambientais:
crise climática, danos ambientais produzidos pela
humanidade e escassez de recursos naturais.
Coincidência ou não, os grandes responsáveis
por todas elas somos nós e a conscientização
parece ser o único caminho para a mudança.
Cabe a nós nos questionarmos onde estamos
nessa crise. O que estamos fazendo? Tomar consciência daquilo que está ao nosso poder e lutar
não só pela mudança, mas pela transformação.
Você já se perguntou sobre como o seu consumo
impacta o uso dos recursos naturais do planeta?
Devido à aceleração no ritmo de utilização
dos bens fornecidos pela natureza, o planeta
anualmente tem sido sobrecarregado, entrando
em déficit ecológico. A proporção disso tudo fez
criar o Dia da Sobrecarga da Terra, data mundial
que marca o momento em que a humanidade
consumiu todos os recursos naturais que o planeta é capaz de renovar durante um ano. Infelizmente, em 2021, a data brasileira aconteceu
dois dias antes do dia global, ganhando destaque
negativo nesse processo.
O Brasil, além de ser o líder em biodiversidade,
possui 13,7% de toda a água doce e 20% das águas
subterrâneas do planeta. Mas o que estamos
fazendo pela crise de recursos? A liderança nesse
ranking corresponde à responsabilidade do País
na gestão mundial dos recursos hídricos e a necessidade de ser exemplo e influência. Se quisermos
realmente mudar esse jogo com o meio ambiente,
precisamos priorizar as soluções concretas, precisamos investir na restauração da natureza a partir
da conscientização de hábitos desde os pessoais,
até os movimentos de grandes empresas, governos
e sociedade para que essa transformação ocorra.

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

Por outro lado, vimos que a escassez gera
uma necessidade criativa que tem nos mostrado
alguns caminhos importantes. O impacto da
crise afeta toda a cadeia de produção. Em outras
palavras, ou você transforma ou não tem sistema.
Esse impacto, por mais danoso que possa parecer,
gera uma onda muito grande de inovação a fórceps, como por exemplo o aumento de fazendas
verticais, a transformação das malhas logísticas
e novas fontes de energia sustentáveis.
Na agência em que atuo, temos uma missão
de treinamento constante para trazer esse conhecimento sobre sustentabilidade e mostrar
que não é só uma questão de separar seu lixo,
mas uma reeducação ambiental, financeira e
sistêmica, em que trabalhamos para que esse
sistema seja infinito e circular. Atualmente,
mais de 60% dos projetos que desenvolvemos
contam com pelo menos um item do selo Lado
B (certificação que atesta os compromissos como
agência por meio de melhores práticas a favor
da diversidade, inclusão e sustentabilidade) e
80% dos fornecedores internos classificados
dentro dos critérios. Há um tempo, tínhamos
que sugerir às marcas práticas eco-friendly no
planejamento de seus estandes e eventos. Hoje
o cliente chega até nós já com o tema como prérequisito. Isso tudo favorece para que a sustentabilidade seja comprovada na prática.
Em suma, nós sabemos que os recursos naturais
são infinitos, mas tudo tem um tempo e um ciclo,
e quando quebramos a
barreira desse ciclo tudo
se desregula. A minha
esperança é que novos
estudos venham para
nos mostrar cada vez
mais caminhos e que
nossa tecnologia consiga
avançar mais rápido
Renata Ankowski é formaque o estado degenerada em Administração de
tivo que ultrapassamos
Empresas e especialista
em termos de recursos.
em gestão de projetos

R$ 2,50

OPiniãO

n

3

CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Hoje não sou só eu que
perco um amigo, pai,
companheiro e mentor.
Hoje Goiânia perde uma
pessoa que amou essa
cidade, que viveu a
história dela junto com
os seus personagens
principais. Foram 75
anos de vivência no
Mercado Central, alguns
debaixo do balcão
e na grande
maioria servindo”
Amâncio, filho de Alberto Cavalcante de Sousa, o Seu Alberto, que
morreu no domingo (5) aos 81 anos
em decorrência de uma pneumonia.
A empada do Alberto é um símbolo
do Mercado Central de Goiânia.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
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. “Faltar dinheiro para a educação é plantar o
caos para o futuro”, lamentou o leitor.
Ricardo Simões

M

@ohoje
A Prefeitura de Teolândia, interior da
Bahia, cancelou a Festa da Banana, no domingo (5), após determinação do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). A prefeita Rosa
Baiting (PP) lamentou o cancelamento do
evento que teria show de Gusttavo Lima
na data, horas antes da apresentação. “Só
circo agora. Pão não tem mais”, comentou
a internauta.
Leila Leal (@leilaleal08)

N

@jornalohoje
O SBT se pronunciou, na noite de sextafeira (3), 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. “Eita! E isso aqui?”,
escreveu o leitor.
Júnior Bueno (@xuniorbueno)

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Despesas do Estado crescem 21,6%
e superávit cai no 1º quadrimestre
O Agro em Dados traz também um capítulo especial
sobre as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa)

Produção
goiana de trigo
pode crescer
35,7%, aponta
Agro em Dados
A produção goiana de trigo deve crescer 35,7%
em 2022 e chegar a 175,5 mil toneladas. A estimativa
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
aponta para um recorde não só em volume. Estes
e outros números estão na edição de junho do
Agro em Dados. A íntegra do boletim mensal da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa) pode ser encontrada no
site: www.agricultura.go.gov.br.
Além de informações sobre trigo, o Agro em Dados
deste mês traz análises e números sobre bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho. No caso do milho, o
boletim mostra que, de janeiro a abril, as exportações
goianas aumentaram 74,1% (em valor), na comparação
com o mesmo período do ano passado. É possível
acompanhar ainda, por meio de gráficos e mapas, indicadores de desempenho como Valor Bruto de Produção (VBP), séries históricas e rankings de principais
produtores/exportadores.
O Agro em Dados traz também um capítulo especial
sobre as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa).
O entreposto registrou R$ 1,1 bilhão em negócios no
primeiro quadrimestre de 2022, alta de 26,7% em relação aos quatro primeiros meses de 2021. Os principais
produtos comercializados foram aves e ovos, hortaliças
e frutas. Na edição de junho o leitor fica sabendo
ainda da evolução de preços, mês a mês, de quatro
produtos (cenoura, tomate saladete, laranja pera rio
e banana prata) do portfólio da Ceasa.
“Com estimativa de bater o próprio recorde na produção de grãos e de alcançar o terceiro melhor resultado
nacional em produtividade, o agronegócio goiano se
mostra cada vez mais forte. O Agro em Dados acompanha
esse desempenho mensalmente, oferecendo um retrato
do setor primário em Goiás. Conferir o Agro em Dados
é estratégico para tomada de decisões”, avalia o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tiago Mendonça.
Os preços da carne bovina apresentaram oscilações
ao longo de maio e encerraram o mês com tendência
de queda. No dia 31/05, o Indicador do Boi Gordo
CEPEA/B3 apontou valor da arroba a R$ 321,40, variação
mensal negativa de 4,02%. Na mesma data, em Goiás, a
cotação do Boi Gordo à vista foi registrada a R$ 266,83/
arroba (IFAG). Ainda em relação às cotações, vale ressaltar o movimento de queda, observado desde o início
do ano, nos preços dos animais de reposição - bezerros
de 8 a 12 meses - pressionados pelo custo de produção,
sobretudo pelo início do período de seca nas pastagens.

Soja

A safra nacional da soja, para a temporada 2021/22,
deve produzir 123,8 milhões de toneladas – queda de
10,4% em relação à safra anterior – estas estimativas
devem se manter, tendo em vista a finalização da colheita
no país. Em Goiás, a expectativa é de resultado recorde
na produção do estado – veja os destaques abaixo.
No primeiro quadrimestre deste ano, as vendas
externas dos produtos do complexo soja totalizaram
39,3 milhões de toneladas, aumento de 7,6%, na comparação com o mesmo período de 2021. Crescimento
ainda maior foi observado nas exportações goianas veja dados abaixo. No mercado doméstico, as cotações
da soja seguem com movimento de alta. O Indicador
da soja ESALQ/BM&FBOVESPA – Paranaguá apontou
valor de R$ 196,84/saca, no dia 16/05 – variação mensal
positiva de 0,82%. Para Goiás, na mesma data, a saca
da soja disponível foi cotada a R$ 175,00 (IFAG).

Receitas e despesas do setor público estadual mantiveram o descompasso já apresentado nos dois primeiros meses deste ano,
com altas mais expressivas para demais
despesas correntes, excluídos os gastos com
pessoal, e para o investimento – tendência
tipicamente observada em anos de eleições,
qualquer que seja o partido no poder. Neste
ponto, o governo de plantão não inova, apenas reedita comportamentos anteriores.
Como já registrado neste espaço, o forte (e
recessivo) ajuste realizado a partir de 2019
permitiu ao governo estadual acumular gorduras na área fiscal, o que gerou espaços
para acelerar os gastos agora, num momento
em que as receitas mantêm um ritmo ainda
acelerado, embora menos exuberante do
que no ano passado.
Os dados o portal Goiás Transparente
(www.transparencia.go.gov.br) apontam variação de 15,74% para as receitas primárias
totais do Estado no acumulado entre janeiro
e abril deste ano em relação aos mesmos
quatro meses do ano passado, avançando
de R$ 10,060 bilhões para quase R$ 11,644
bilhões – num ganho levemente inferior a
R$ 1,584 bilhão. O gasto primário total, excluídas as despesas com juros e amortizações, saltou de R$ 8,617 bilhões para R$
10,482 bilhões, em valores aproximados,
correspondendo a uma variação nominal
(sem descontar os efeitos da inflação) de
21,64%, num acréscimo de R$ 1,864 bilhão
no quadrimestre. Os dados consideram despesas efetivamente pagas, somados aos restos a pagar processados e não processados

BALANÇO
t

2 O salto no investimento
público respondeu por pouco
mais de um quarto do crescimento anotado pelas despesas primárias totais. Incluindo restos a pagar, o Estado realizou investimentos
de praticamente R$ 678,039
milhões entre janeiro e abril
deste ano, equivalentes a pouco mais de 5,9% das receitas
líquidas, o que se compara
com alguma coisa ao redor
de 2,1% em igual quadrimestre do ano passado, quando
o investimento havia alcançado R$ 197,751 milhões.
Houve, portanto, um aumento de 242,9% na comparação
entre os dois quadrimestres.
2 Considerando apenas o
investimento contratado e
pago dentro do mesmo exercício, o crescimento chegou
a 55,2%, saindo de R$ 89,224
milhões para R$ 138,511 milhões. Uma parcela relevante
do avanço anotado pelos investimentos do Estado veio,
no entanto, de obras e serviços contratados em exercícios
anteriores e lançados na conta de restos a pagar não processados. Esta rubrica foi
mais do que quintuplicada
desde o primeiro quadrimestre de 2021, escalando de R$
93,893 milhões para R$
484,582 milhões – quer dizer,
perto de R$ 390,689 milhões

também pagos em cada período.
A diferença entre receitas e despesas,
retratada no resultado primário, atingiu
R$ 1,162 bilhão no acumulado ao longo
dos primeiros quatro meses deste ano,
ainda um saldo expressivo, equivalente a
praticamente 10,2% da receita líquida corrente registrada em igual intervalo. Mas
registrou-se baixa de 19,45% em relação
ao superávit primário de R$ 1,443 bilhão
realizado no primeiro quadrimestre do
ano passado, quando o saldo chegou a representar 15,0% da receita líquida acumulada no mesmo período.

Folga fiscal

A despeito do aumento mais acelerado
das despesas, o cenário parece ainda favorável na área da gestão fiscal (quer dizer,
na administração de receitas e despesas,
com a devida destinação dos recursos arrecadados para suprir as diversas áreas
do setor público estadual). Os níveis de endividamento continuam baixos e com tendência de redução, as disponibilidades de
caixa mantêm um ritmo vigoroso de crescimento, enquanto as despesas com pessoal
passaram a cair em termos reais, com postergação de contratações e de reajustes salariais, numa política de aperto que deixou
de ser exercido sobre a conta de investimentos e passou a mirar quase que exclusivamente a folha de pessoal desde o ano
passado, já as demais despesas passaram a
crescer num ritmo muito mais acelerado,
bem acima da inflação corrente.

a mais, significando uma contribuição de 81,3% para o aumento anotado pelo investimento total.

2 As despesas com pessoal
e encargos sociais passaram
a registrar variação de 8,23%
na comparação entre os quatro meses iniciais de 2021 e
igual quadrimestre deste ano,
subindo de R$ 5,523 bilhões
para R$ 5,977 bilhões, sugerindo uma redução ao redor
de 3,5% em termos reais, descontada a inflação de 12,13%
acumulada nos 12 meses terminados em abril deste ano.
2 Para as demais despesas
correntes, que contemplam
gastos com materiais de escritório, sistemas digitais, serviços de limpeza, segurança,
manutenção e outros de caráter geral, os gestores estaduais autorizaram o desembolso de R$ 3,809 bilhões entre janeiro e abril deste ano,
frente a R$ 2,890 bilhões no
mesmo período do ano passado. Quer dizer, as demais
despesas aumentaram nada
menos do que 31,78% e responderam por quase metade
(49,3%) do incremento acumulado pelo total das despesas primárias.
2 As despesas com manu-

tenção e desenvolvimento do

ensino e com ações e serviços
públicos de saúde, com pressões ainda resultantes da pandemia e do represamento de
procedimentos e de atendimentos de problemas não relacionados à Covid-19, tiveram contribuição relevante
para o aumento dos gastos.
Segundo dados do portal, a
educação exigiu o desembolso de R$ 2,027 bilhões nos
quatro primeiros meses deste
ano, crescendo 28,57% em
relação a R$ 1,577 bilhão em
igual período do ano passado.
Mesmo assim, o Estado não
chegou a atingir o mínimo
constitucional, deixando esse
gasto em 22,45% da receita
líquida (o piso, no caso, é de
25%, a ser cumprido até o final do exercício).

2 Na área da saúde, as
despesas foram além do mínimo de 12% das receitas,
atingindo 13,44% segundo
dados oficiais, somando R$
1,214 bilhão neste ano (janeiro a abril). Comparados
ao mesmo intervalo de
2021, quando haviam alcançado R$ 845,185 milhões
(10,96% das receitas), os
gastos em saúde aumentaram 43,67%. As duas áreas,
somadas, responderam por
89,2% do incremento acumulado no período pelas
demais despesas correntes.

Brasil criou 196,9 mil empregos
com carteira assinada em abril
Em abril, o Brasil criou
196.966 novos empregos formais. O saldo é resultante de
um total de 1.854.557 admissões
e de 1.657.591 desligamentos.
Com isso, os trabalhadores celetistas no país estavam, naquele mês, em 41.448.948 vínculos, o que, segundo dados
do balanço do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados
ontem (6), representa uma alta

de 0,48% na comparação com
o mês anterior.
De acordo com o Novo Caged, no acumulado de 2022 o
saldo está em 770.593 empregos, número que decorre de
um total de 7.715.322 admissões
e de 6.944.729 desligamentos.
Este saldo é 3,6% menor do
que o registrado no mesmo período do ano passado.
Segundo o secretário-executivo do Ministério do Tra-

balho, Bruno Dalcolmo, esse
saldo negativo “é testemunho
de maior base; de um maior
estoque de empregos, portanto
é natural que o percentual de
crescimento diminua ao longo
do tempo”, disse ao comentar
que, no cenário de 2022, “não
há expectativa de que se gere
o mesmo número de empregos do ano passado, quando
foram gerados mais de 2 milhões de empregos. (ABr)
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Grupo de conservadores defende
que Marconi caminhe com Bolsonaro
Ex-governador
deve definir no
último momento
ao que concorrerá
e quem irá apoiar

A defesa é por uma
“dobradinha
Goiás/Planalto” do
ex-governador
Marconi Perillo
(PSDB) e o
presidente da
República Jair
Bolsonaro (PL)

Francisco Costa
O agro está dividido quando o assunto é apoio a um
nome para se tornar inquilino
do Palácio das Esmeraldas.
Existe uma parcela com o governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), outra com o
pré-candidato ao governo, deputado federal major Vitor
Hugo (PL). Há, ainda, um segmento que quer o ex-governador Marconi Perillo (PSDB).
Esse terceiro grupo, conforme apurou o Jornal O Hoje,
é formado em sua maioria por
pecuaristas – criadores de gado
de corte e também do setor
leiteiro. A defesa é por uma
“dobradinha Goiás/Planalto”
de Marconi e o presidente Jair
Bolsonaro (PL).
Eles querem que o ex-governador Marconi Perillo declare voto em Bolsonaro para
presidência no segundo turno.
Esse setor está insatisfeito com
Caiado e prefere o ex-governador a Vitor Hugo. Conservadores, eles entendem Marconi como centro-direita, o que
já é o suficiente para apoiar o
tucano - Vitor Hugo estaria
mais à direita.
O problema é que Marconi
está mais propenso a declarar
apoio ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) no
segundo turno. Isto, porque
existiria um acordo já firmado
entre tucanos históricos como
o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o
ex-ministro Aloysio Nunes.
Essas questões estariam

atrasando o anúncio da précandidatura de Marconi Perillo ao governo de Goiás.
Além disso, o ex-governador
tem como desafios a divisão
dentro do partido em relação
a essa aproximação com PT,
a máquina do governo estadual na figura de Caiado e o
crescimento de Gustavo Mendanha (Patriota), que tem
como marqueteiro o presidente do Patriota, Jorcelino Braga,
adversário de longa data.

Tudo depende...

Apesar do “problema” do
Patriota, o Jornal conversou
com uma fonte dentro do par-

tido. Esta pessoa afirma que
Mendanha e Marconi mantém diálogo, mas o resultado
dessas conversas ainda não
está definido.
Outro interlocutor – de fora
do PL – ouvido pelo O Hoje
também diz que, caso o ex-governador não decole na pesquisa, ele dará um passo para
trás, e sairá ao Senado, como
nunca deixou de ser ventilado.
A disputa a essa Casa do Congresso estaria mais confortável.
Sobre a Câmara Federal,
esta seria a mais viável, inclusive, com Marconi fazendo votos para ele eleger, pelo menos,
outros dois nomes com ele.

Contudo, por "vaidade" esta
opção estaria descartada.

Marconi e o PT

O PT adiou o encontro estadual que definiria o pré-candidato ao governo de Goiás,
sob argumento de busca pelo
consenso com a federação (PT,
PCdoB e PV). A reunião ocorreria em 28 de agosto, mas
mudou para 11 de junho.
À época do adiamento, o
ex-governador José Eliton (PSB,
que é aliado da federação) retirou o nome de pré-candidato,
alegando que não consenso e
que o prazo seria apertado
para estruturar uma pré-cam-

panha e campanha para que
fosse definido neste mês. Nos
bastidores, porém, ele teria ficado insatisfeito com a forma
como o PT nacional conduzia
as articulações para tentar levar Marconi para a aliança.
Oficialmente, o PT Goiás
diz não haver conversas com
o PSDB e Marconi. Membros
das duas siglas, contudo, admitem que as conversas
acontecem. Perillo, contudo,
ainda estaria em busca de
pacificação interna antes de
qualquer definição.
Além disso, como já colocado, existe uma ala pecuarista,
forte no Estado, que quer Marconi com Bolsonaro. O ex-governador, então, deve segurar
até o último momento para
bater o martelo sobre ao que
concorrerá e com quem caminhará. (Especial para O Hoje)

NO SENADO

CDH quer providências sobre desaparecimento
O presidente da Comissão
de Direitos Humanos (CDH),
senador Humberto Costa (PTPE), encaminhou três ofícios
pedindo informações sobre as
buscas ao indigenista Bruno
Araújo Pereira e ao jornalista
Dom Phillips, que foram dados
como desaparecidos na Floresta Amazônica ontem (6).
O senador também quer
apurações sobre as denúncias
de que Araújo vinha recebendo ameaças em função
do seu trabalho com líderes
comunitários na região do
município de Atalaia do Norte
(AM), na fronteira com o
Peru. Os ofícios foram enviados para a superintendência
da Polícia Federal no Amazonas, para a Polícia Civil do
estado e para a Fundação Nacional do Índio (Funai).
“As informações recebidas
dão conta de que na mesma
semana do desaparecimento
a equipe havia recebido nova
ameaça, conforme relatos oficializados para a Polícia Federal, para o Ministério Público
Federal, para o Conselho Nacional de Direitos Humanos e
para o Indigenous Peoples
Rights International. Bruno
Araújo era alvo de constantes
ameaças em função do trabalho que vinha fazendo junto
aos indígenas contra invasores
na região”, explica Humberto.

Roque de Sá / Agência Senado

exigiram apuração. Jean Paul
Prates (PT-RN) lembrou que
o fato acontece na véspera
do Dia Nacional da Liberdade
de Imprensa. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comunicou
que também enviará ofícios
para os ministérios da Justiça
e da Defesa e afirmou que
“a indiferença não é uma opção”, lembrando da denúncia
de ameaças contra Bruno
Araújo Pereira. Já Paulo Rocha (PT-PA) classificou o caso
como “muito grave” e pediu
a ação das forças de segurança pública.

Fake news

Humberto Costa informou o envio de ofícios para a superintendência das polícias Federal e Civil no Amazonas e para a Funai

O desaparecimento foi comunicado na tarde desta segunda-feira pela União dos
Povos Indígenas do Vale do
Javari (Univaja). Segundo a
entidade, Araújo e Phillips foram vistos pela última vez
na véspera, deixando uma
comunidade ribeirinha chamada São Rafael em direção
a Atalaia do Norte.
Bruno Araújo Pereira é servidor da Funai, especializado

em trabalho com povos isolados. Entre 2018 e 2019, foi o
coordenador-geral de Índios
Isolados e de Recém Contatados da fundação. O jornalista
Dom Phillips é inglês, reside
no Brasil há 15 anos e faz coberturas sobre meio ambiente
para diversos veículos — atualmente, é colaborador do jornal
britânico The Guardian.
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, se manifes-

tou sobre o caso pelas redes
sociais. Ele afirmou que recebeu “com grande preocupação” a notícia do desaparecimento da dupla.
“Seguirei acompanhando
as operações de busca com
apreensão, na expectativa
de que serão envidados todos os esforços para a pronta
elucidação do caso”, disse
Pacheco.
Outros senadores também

Humberto Costa também
encaminhou ofícios à Procuradoria-Geral da República e
à Polícia Federal sobre o caso
das ameaças de morte dirigidas ao jornalista Lucas Neiva,
do site Congresso em Foco.
Neiva foi alvo de ameaças e
teve dados pessoais vazados
após publicar uma reportagem
sobre um fórum anônimo que
produz fake news em favor
do presidente Jair Bolsonaro.
A CDH discutiu o assunto nesta
segunda-feira.
Humberto afirma que a
comissão vai acompanhar as
investigações e quer saber
quais medidas policiais e judiciais serão adotadas. (Agência Senado)

6

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2022

POLÍTICA

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

Balanço
Promessa do presidente Jair Bolsonaro em 2018 era
reduzir o número de pastas, o que não aconteceu

Bolsonaro alega
que se for reeleito

irá recriar até
3 ministérios

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que
se for reeleito em outubro, irá recriar até três ministérios. A declaração foi feita em entrevista à BandNews TV. O presidente
citou as áreas de Pesca, Indústria e Comércio, e da Segurança
Pública. Essa última é em razão da alta demanda dos policiais,
após uma polêmica gerada pelo governo sobre a fusão da Segurança Pública com o Ministério da Justiça.
“Esse ministério foi estudado (Ministério da Segurança
Pública). Pela extensão do Brasil, eu acho que é positivo o restabelecimento. Não só desse como alguns outros ministérios que
não haja dúvida, como Indústria e Comércio, por exemplo. Até
a questão da Pesca pode ser estudada. Eu confesso que quando
assumi não sabia a extensão da Pesca”, disse.
Bolsonaro alegou que está buscando uma forma de melhorar
a primeira divisão do 1º escalão em eventual 2º mandato. “Pretendemos criar no máximo mais 3, para que possamos melhor
administrar o nosso país. Pela extensão do Brasil se justifica
fazer isso daí”, comentou. Quanto à ampliação dos ministérios
no momento, o presidente afirmou que não fará, pois realizou
com “muita dificuldade”, em especial, o Ministério das Comunicações, que atualmente é comandado por Fábio Faria. Contando
sobre mais uma realização de sua possível reeleição, ele irá
manter o ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo.
Vale lembrar, contudo, que em 2018, durante sua campanha eleitoral, ele havia prometido que se fosse eleito
teria “no máximo” 15 ministérios, porém, iniciou o seu governo com 22 e nos dias atuais, está com 23 pastas. (Victória
Vieira, especial para O Hoje)

Assessores da Presidência da República e coordenadores da pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) planejam realizar
uma “grande” cerimônia no Palácio do Planalto em data a ser definida -, para apresentar um balanço das ações dos três anos e meio da gestão
iniciada em 2019. Ministros já estão levantando
e elaborando planilhas com dados dos programas
e recursos liberados para todo o País no período.

Obras

A ideia no entorno de Bolsonaro é dar publicidade aos números atualizados, principalmente
de programas sociais e obras de infraestrutura.

Pandemia

Sobre as ações durante a pandemia, Bolsonaro
e equipe pretendem direcionar o discurso para a
distribuição de vacinas.

Força-tarefa

A Funai e a Polícia Federal entraram
numa força-tarefa para encontrar o
indigenista brasileiro Bruno Pereira e
o britânico Dom Philips, repórter do
jornal inglês The Guardian. Eles estão
desaparecidos na floresta amazônica
no Amazonas na região de São Rafael,
noroeste do Estado.

Missão

Segundo nota oficial da Funai, eles
estavam em missão de entrevistas a
ribeirinhos e indígenas e não fazem
contatos há mais de 24 horas. A equipe,
segundo nota de entidade de direitos
indígenas UNIVAJA, teria recebido
ameaças antes do embarque.

Serra

Jair Bolsonaro vai baixar dia 11 em Orlando
para abrir o vice-consulado do governo do Brasil,
um escritório que vai auxiliar a turma brasileira
que visita a Disney diariamente. O Brasil é o
quarto país que mais manda turistas para o parque.

Pré-candidato ao Senado pelo Rio,
André Ceciliano (PT) subiu a serra no
fim de semana. Em Teresópolis, reuniu
15 dos 16 vereadores da cidade. Há
duas semanas, o prefeito fez um evento
em torno de Romário e só apareceram
quatro vereadores.

Lula avança no Rio

Fake

Oi, Pateta!

O candidato do PT à Presidência, Lula da
Silva, cresceu oito pontos percentuais na mais
recente pesquisa do Instituto PreFab Future sobre
as intenções de voto no Estado do Rio de Janeiro.
Lula foi de 34,4% para 42,4%. Bolsonaro também
cresceu de 30,2% para 33,9%. Foram 1.600 entrevistas em 80 pontos de coleta no estado, 2,4% de
margem de erro e intervalo de confiança de 95%.

Indecisos

“Caiu o número de indecisos, de 11 para oito
pontos percentuais, e provavelmente o Lula teve
melhor resultado neste reposicionamento”, afirma
Henrique Serra, diretor do Instituto PreFab Future.
Mário Marques, também diretor do Instituto,
complementa: “Fica claro que a polarização atual
é um forte indício de motivo para a queda percentual de Ciro. Essa movimentação de eleitores
do Ciro tende a beneficiar Lula pelo perfil de
campo ideológico”.

Circula nas redes sociais informação
falsa de que o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), teria acatado um projeto do voto auditável. A
Presidência da Casa identificou que a
fake voltou a circular, desta vez principalmente no Twitter. O mesmo conteúdo já tinha sido muito compartilhado
pelo Facebook e em grupos de WhatsApp, em maio de 2021.

Viagra

O ministro da Defesa, general Paulo
Sérgio Nogueira de Oliveira, é esperado
amanhã na Câmara para dar explicações sobre o contrato firmado pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha
Brasileira com empresa EMS S/A para
a compra de 11,2 milhões de comprimidos de Viagra.

Vitor Hugo faz encontro no Entorno
do DF e perde público para Caiado
Fotos: Reproduções do Instagram

“Hoje o que estão falando na cidade é
que o Vitor Hugo passou por aqui e
não teve expressão”, disse o apoiador
do pré-candidato, Marcelo Sorriso
Thauany Melo
Pré-candidato a governador
de Goiás, Vitor Hugo (PL) visitou Novo Gama e Valparaíso,
no Entorno do Distrito Federal.
Segundo o deputado federal,
ele se reuniu com a comunidade, lideranças políticas e religiosas. “Tenho um carinho
especial pela região do Entorno. Eu morei por quase quatros
anos em Luziânia e conheço
de perto a realidade local. Em
três anos de mandato, já viabilizei mais de R$ 59 milhões
para o Entorno”, escreveu nas
redes sociais.
Entre os presentes, constaram na lista os pré-candidatos
a deputado estadual, Éverton
Jhonata, Nelson Rebelato,
Christovam Machado, Leandro
Fabrício e o pré-candidato a
deputado federal, Genival Fagundes. Apesar do sucesso no
Entorno, Vitor Hugo sofreu um
impasse durante a visita, já
que, no mesmo dia, Ronaldo
Caiado (UB) cumpriu agenda
na região, em Formosa, o que
gerou uma divisão do público,
que priorizou o atual governador de Goiás.
Filiado ao PSD e apoiador
de Vitor Hugo, Marcelo Sorriso
criticou a estratégia do major.
“Hoje o que estão falando é

que o Vitor Hugo passou por
aqui e não teve expressão.
Isso na nossa construção é
péssimo. [A visita] poderia ter
sido melhor arquitetada”, declarou. “O Caiado veio aqui e
arrastou milhares de pessoas.
Agora eu eu achei que para o
Vitor Hugo, que está em primeiro lugar no Entorno, morou em Luziânia e destinou
muitas emendas para cá, não
foi estratégico ele estar aqui
no mesmo fim de semana em
que estava o senador de Caiado [Lissauaer] e o próprio
Caiado”, completou.
O deputado estadual e précandidato a Senador, Lissauer
Vieira (PSD), participou no sábado (6), em Luziânia, da segunda edição do "Todos Por
Goiás". Na ocasião, mais de
mil pessoas declararam apoio
ao seu projeto político. Junto
a esses milhares de aliados,
que lotaram o Parque de Exposições da cidade, ele foi ovacionado por lideranças, representantes políticos e classistas
e comunidade local.
Segundo Sorriso, Vitor
Hugo alegou que o evento fazia parte da agenda de Magda
Mofatto, quando ela presidiava o PL, hoje função do major.
“Política a gente não pode fazer com emoção, tem que fa-

“O Caiado veio aqui e arrastou milhares de pessoas. Achei que para o Vitor Hugo não foi estratégico”
zer com razão. Tem que ter
organização, senão não vamos
ganhar o estado”, ponderou
o pessedista, que apesar de
ser da mesma legenda que
Lissauer, pré-candidato com
respaldo de Caiado, não compõe a base de apoiadores do
atual governador.

Mutirão

A presidente de honra da
Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas
Sociais (GPS), primeira-dama
Gracinha Caiado, abriu, no
dia em que Vitor Hugo cumpria agenda na cidade, a sétima edição do Mutirão Governo de Goiás no município

de Valparaíso de Goiás.
A ação durou todo o final
de semana e contou com a
presença de moradores e representantes da Cidade Ocidental e Novo Gama. Durante
discurso, a primeira-dama ainda fez questão de destacar a
importância do Entorno para
a gestão de Caiado ao afirmar
que as cidades que compõem
a região eram esquecidas e
negligenciadas por governos
anteriores, mas vivem hoje
“outra realidade''.

Eleitorado

A soma dos eleitores das
29 cidades que compõem a
chamada Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito

Federal e Entorno (Ride/DF)
chega a mais de 868 mil, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O número de eleitores chama a
atenção dos pré-candidatos,
que têm se esforçado para
conquistá-los.
Luziânia, cidade em que o
major morou, é a que mais
concentra eleitores, totalizando
124.361. Em seguida aparecem:
Águas Lindas (104.732), Valparaíso de Goiás (87.718), Formosa (74.194), Planaltina de
Goiás (59.960), Novo Gama
(48.480), Santo Antônio do Descoberto (42.706), Cidade Ocidental (42.246), Cristalina
(34.889) e Niquelândia (27.874).
(Especial para O Hoje)
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Fora de casa, Goiás
vence de virada o
Botafogo com dois
gols de Pedro Raúl;
treinador volta a
ter destaques

Thiago Ribeiro

Victor Pimenta
O Goiás venceu de virada
o Botafogo na noite desta segunda-feira (6), no estádio
Engenhão e subiu ainda mais
na classificação da Série A. O
time esmeraldino começou
perdendo com gol de Victor
Cuesta, mas após mudanças
de Jair Ventura, Pedro Raúl
marcou duas vezes e decretou
a vitória por 2 a 1.

Primeiro tempo

O Botafogo começou pressionando o time esmeraldino
e logo nos primeiros minutos
mais uma lesão que tirou um
jogador de campo. Matheusinho que estreou como titular,
se machucou e saiu com apenas sete minutos, entrando Vinicius em seu lugar. O Goiás
fez muitas faltas e muitas próximas da sua área, fazendo
com que o time alvinegro gostasse do jogo e chegasse por
vezes com perigo no gol de
Tadeu. Até os trinta minutos,
a melhor chance esmeraldina
foi em uma finalização de
Dadá, que passou próxima ao
gol de Gatito.
Apesar das chances de perigo do Botafogo, o Goiás teve
finalizações mais perigosas
ainda. Além da de Dadá, Maguinho também teve uma perigosa que passou do lado de
Gatito. No lado alvinegro, Oyama e Lucas Fernandes também

No Nilton Santos, o Goiás derrotou o Botafogo, de virada, por 2 a 1
fizeram com que Tadeu tirasse
com o olhar. Nos acréscimos,
Daniel Borges cobrou excelente
escanteio e Cuesta de cabeça
fez um golaço no canto de Tadeu, antes do árbitro apitar o
final do primeiro tempo.

Segundo tempo

Jair Ventura promoveu mudanças e tirou os dois jogadores
amarelados do primeiro tempo,
Elvis e Caio. O time esmeraldino
voltou melhor, mas logo o Botafogo tomou as ações do time
e do jogo. O Goiás buscou nos
contra-ataques e na melhor delas antes dos vinte minutos,
Maguinho lançou para Dadá e
ele cortou a marcação antes de
finalizar na trave. O time alvinegro seguiu sendo pressio-

ATLÉTICO-GO

nando, chegando poucos as vezes do gol esmeraldino.
O Goiás ficou próximo do
gol de empate. Pedro Raúl entrou no lugar de Dadá em em
sua primeira oportunidade recebeu uma bola de Maguinho
e girou para cima da defesa do
Botafogo e finalizou próximo
de Gatito. Apodi que entrou na
partida, logo machucou e acabou saindo na sequência para
a entrada de Pedrinho. As mudanças de Jair Ventura surtiram
efeito. Ele colocou Bastos e Pedro Raúl. Foi assim que saiu o
gol esmeraldino. Belo três dedos
de Fellipe Bastos e Pedro Raúl
saiu de trás para cabecear sem
chance de defesa de Gatito. A
virada esmeraldina veio e em
mais um contra-ataque mata-

dor. Vinicius recebeu pela direita e cruzou na medida para
Pedro Raúl marcar mais um.

FICHA
TÉCNICA
t
Botafogo 1×2 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). Gols: Victor Cuesta 45’1T (Botafogo); Pedro
Raúl 29’2T e 40’2T (Goiás)
Botafogo: Gatito Fernández;
Daniel Borges (Saravia), Kanu,
Cuesta, Hugo; Oyama, Tchê Tchê
(Chay), Lucas Fernandes (Patrick
de Paula); Vinícius Lopes (Diego
Gonçalves), Erison e Victor Sá.
Técnico: Luís Castro.

PREPARAÇÃO PARA A COPA

Marlon Freitas
espera por jogo
difícil contra o Avaí
Na próxima quartafeira (8), o Atlético
Goianiense volta a campo pelo Campeonato
Brasileiro. Com apenas
sete pontos conquistados, o Rubro-Negro
ocupa, atualmente, a
penúltima posição na
tabela de classificação.
À frente apenas do Fortaleza, que tem dois
pontos a menos.
E o Dragão terá pela
frente uma equipe que
está na mesma briga que
ele. Com 11 pontos, o
Avaí também se encontra tentando fugir das
últimas posições. E, pelo
fato das equipes estarem
pressionadas, o volante
Marlon Freitas acredita
que será um jogo difícil,
onde a vitória não virá
de qualquer jeito.
“Precisamos voltar a
vencer. Mas não vai ser
de qualquer jeito, pois,
do outro lado, há adversários de qualidade. Mas
temos de procurar, principalmente dentro de
casa, colocar o nosso ritmo e a nossa intensidade, para voltarmos a vencer. Agora, vencer é fundamental para nós. Sete
pontos é pouco. Em alguns jogos, deixamos escapar alguns pontos, que
não foi falta de concentração ou algo do tipo.
Mas já foi. É tirar isso

Fim de jogo no Engenhão, vitória esmeraldina por 2 a 1.
(Especial para O Hoje)

Goiás: Tadeu; Reynaldo, Sidimar,
Caetano; Maguinho, Caio Vinicius (Fellipe Bastos), Matheus
Sales, Élvis (Apodi)(Pedrinho);
Dadá Belmonte (Pedro Raul),
Nicolas e Matheusinho (Vinicius).
Técnico: Jair Ventura.

Masashi Hara/Getty Images

de lição e, a partir de
quarta-feira (8), ter uma
sequência positiva”, disse Marlon Freitas.

Ingressos

Para o jogo contra o
Avaí, nesta quarta-feira
(8), o Atlético fará uma
promoção na venda de
ingressos. A diretoria
atleticana optou pelo
valor de 20 reais para a
entrada inteira e de 10
reais para a meia, que
será disponibilizada
para quem estiver usando a camisa do Dragão.
Os bilhetes já se encontram à venda e os torcedores podem adquiri-los de forma presencial ou online.

Brian Montenegro

Nesta segunda-feira
(6), o Atlético Goianiense liberou o atacante
Brian Montenegro para
retornar ao Olimpia, do
Paraguai, que é o dono
do seu passe. O paraguaio, que estava no
Dragão desde o meio do
ano passado, perdeu espaço no elenco rubronegro e vinha sendo
pouco aproveitado por
Jorginho. Com a camisa
do Rubro-Negro, o jogador disputou 40 partidas
e marcou quatro gols.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Atacante está a três gols de igualar Pelé na Seleção Brasileira

Neymar marca de pênalti e
Brasil vence Japão em amistoso
A Seleção Brasileira venceu
mais um amisto preparatório
para a Copa do Mundo do Qatar, na manhã desta segundafeira (6). A vítima em questão
foi a Seleção do Japão, que
chegou a dar trabalho, mas
acabaram sendo derrotados
por 1 a 0, no estádio Nacional.
O gol da vitória foi marcado
por Neymar, de pênalti.

O jogo

Com apenas dois minutos
de jogo, o Brasil já demonstrou
bastante perigo, após Paquetá
carimbar a trave. Os japoneses
também souberam pressionar
e chegar mais próximo do gol
de Alisson. Gonda voltou a ter
trabalho em finalização de Raphinha. O atacante Neymar também teve suas chances na primeira etapa, com duas finali-

zações defendidas pelo goleiro
japonês, mas ele sofreu duras
faltas que impediram de seguir
as jogadas próximas ao gol.
A volta do segundo tempo
teve ainda mais faltas nos jogadores brasileiros, principalmente em Neymar que se viu
‘caçado’ em campo toda hora
que estava com a bola. Tite
promoveu mudanças para ver
mais jogadores atuando antes
da Copa do Mundo. Martinelli
e Richarlison entraram bem
no jogo. Antes do gol do Brasil
sair, Neymar chegou a finalizar
e Gonda defender, Raphinha
ainda acertou o travessão antes
de Richarlison ser derrubado
e o árbitro marcar a penalidade. Na cobrança, o camisa 10
bateu com perfeição e marcou
o gol brasileiro que deu a vitória da Seleção por 1 a 0.

Quase artilheiro

O gol de Neymar deixou o
atacante cada vez mais próximo de ser o maior artilheiro
da Seleção Brasileira. Com o
gol marcado contra o Japão, o
brasileiro agora chega a 74
gols em 119 partidas, ficando
à três de igualar o rei Pelé,
que tem 77 em 91 jogos. Os
números são válidos apenas
em partidas contra Seleções.
Agora, o Japão segue sua
preparação para a Copa do
Mundo e enfrenta Gana na
sexta-feira (10). Já o Brasil
não tem mais compromissos
nesta data Fifa por causa do
cancelamento do jogo contra
a Argentina que seria na Austrália. Os próximos desafios
estão previstos para setembro. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Vila Nova FC

Diante do Brusque, o Vila Nova busca a primeira vitória sob o comando de Dado Cavalcanti

confronto direto
Breno Modesto
Depois de três empates seguidos, o Vila Nova segue em
busca da primeira vitória sob
o comando do técnico Dado
Cavalcanti. E, nesta terça-feira
(7), o Tigre terá pela frente um
adversário que se encontra na
mesma situação que ele. Na
parte de baixo da tabela. Às
19h, o Colorado recebe, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, a equipe do Brusque,
que possui os mesmos 10 pontos do time vilanovense.
Para o comandante colorado, a partida é uma grande
oportunidade do Vila Nova
deixar a zona de rebaixamento da Segundona e começar a pensar em algo melhor dentro do torneio nacional. Segundo Dado, pelo
fato de o campeonato estar
muito parelho, qualquer vitória pode fazer uma diferença muito grande na classificação.
“Temos pela frente uma

Em situação crítica, Vila Nova
recebe o Brusque, no OBA

grande oportunidade de construirmos um bom jogo, uma
boa vitória, de sairmos da zona
de rebaixamento e pensar em
almejar coisas melhores na
competição. Temos um jogo
em casa, contra um concorrente direto, que está à frente
da gente, mas que podemos
ultrapassar na tabela de classificação. Pelo nivelamento do

campeonato, três pontos fazem
muita diferença, então é uma
grande chance”, disse Dado
Cavalcanti.

Desfalques

Cinco jogadores desfalcarão
o Vila Nova nesta terça-feira
(7). Além do atacante Victor
Andrade, que rompeu o ligamento e está fora da tempora-

da, Dado Cavalcanti não terá
os laterais Alex Silva e Willian
Formiga e o zagueiro Alisson
Cassiano, entregues ao departamento médico. Em fase de
transição, o atacante Diego Tavares também não deve jogar.

Brusque

Para o confronto desta terça-feira (7), a principal novi-

FICHA
TÉCNICA
t
Vila Nova

x

Brusque

Data: 7 de junho de 2022. Horário: 19h. Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia
(GO). Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo
Junio de Souza (MG). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Vila Nova: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato
e Jefferson; Rafinha, Arthur Rezende e Wagner;
Matheuzinho, Daniel Amorim e Pablo Dyego.
Técnico: Dado Cavalcanti

Brusque: Jordan; Pará, Bruno Aguiar, Wallace e
Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus e Diego Jardel; Junior Todinho, Alex Ruan e Alex Sandro.
Técnico: Luan Carlos

dade é que o técnico Luan Carlos contará com o retorno do
lateral-direito Pará, que cumpriu suspensão automática na
derrota contra o Náutico, na
última rodada. Com os mesmos
10 pontos do Vila Nova, o Brusque está, no momento, fora do
Z4. No entanto, ao fim da rodada, pode acabar no grupo
dos quatro últimos colocados.

Histórico

Esta será a quinta vez na
história que Vila Nova e
Brusque se enfrentarão. Com
duas vitórias, os catarinenses
foram quem mais triunfaram. O Colorado venceu uma
vez. Além disso, empataram
em outra oportunidade. O
último encontro aconteceu
no ano passado. Pela Série
B daquela temporada, o Tigre
triunfou, fora de casa, por 3
a 2. Clayton, duas vezes, e
Diego Tavares fizeram os
gols vilanovenses naquela
noite de 24 de outubro. (Especial para O Hoje)
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STJ aplica Convenção de Montreal sobre
responsabilidades de empresas aéreas
A situação hídrica da bacia no Estado tem
piorado em decorrência de questões climáticas

Nível da vazão do
Meia Ponte está
próximo da
situação de alerta
Daniell Alves
A vazão do Rio Meia Ponte está próxima do nível de
alerta e acende preocupação neste período sem chuvas.
De acordo com o monitoramento da Segurança Hídrica,
a média atual é de 12,4 mil litros por segundo (L/s). O
primeiro estágio que demanda preocupação considera
vazão igual ou menor que 12 mil L/s.
O período de estiagem deve durar por mais quatro
meses e o presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia
Ponte, Fábio Camargo, alerta para o uso consciente das
reservas. “Já é hora de começar a orientar para o uso
consciente tanto da população quanto do setor produtivo”, aponta.
Isto porque, segundo ele, os níveis dos reservatórios
baixam com maior rapidez após 30 dias sem precipitações.
“A vazão de hoje é de 12,4 mil L/s e de 12 mil L/s para
baixo já é hora de fica atento”. Contudo, no ano passado,
o estado de alerta foi atingido em maio. "Agora estamos
em junho e ainda não chegou." De qualquer forma, a
orientação é para que as pessoas façam o uso consciente
para não ocorrer problemas de desabastecimento.
Com a redução nos níveis da vazão, o abastecimento
de água pode entrar no segundo nível de monitoramento,
que é nível de alerta. Para ser considerado o nível
crítico 1, o escoamento é menor ou igual a 5,5 mil L/s;
abaixo de 4 mil L/s é caracterizado o nível crítico 2;
abaixo de 3 mil L/s, nível crítico 3 e escoamento menor
que 2 mil L/s, nível crítico 4.
O presidente frisa a importância de cada cidadão
fazer sua parte. “É importante iniciarmos as medidas
de uso consciente, tanto a população quanto o setor
produtivo, medidas simples como reutilização da água
da máquina de lavar, por exemplo, já ajudam a diminuir
o consumo da água tratada. Da mesma forma o setor
produtivo que com pequenas mudanças operacionais
conseguem reduzir bastante o consumo. Somente com
o engajamento de todos passaremos mais esse período
sem o fantasma do racionamento”, diz.

Questões climáticas

Nos últimos anos, a situação hídrica da bacia tem
piorado em decorrência de questões climáticas, colocando em risco condições ambientais, a sociedade e as
atividades que dependem das águas. O gerente do
Centro de Informações Meteorológicas (Cimehgo), André
Amorim, informa que a estiagem deve se prolongar
por cerca de cinco meses. “Maio inaugura nosso período
de estiagem, que vai até meados de outubro. Apesar
disso, em setembro é possível a ocorrência de chuvas
no centro sul do Estado”, destaca.
Mesmo que o racionamento seja uma alternativa, a
recomendação a orientação das prefeituras é evitar o
desperdício de água. São medidas simples como reduzir
o tempo no banho, fechar a torneira ao escovar os dentes
e varrer em vez de lavar calçadas são medidas simples
que podem impactar na conta de energia elétrica.

Seca

Em 2019, o Estado passou por uma das piores secas
da história e os bairros tiveram que passar por rodízio
de água para não ocorrer o desabastecimento. À época,
o baixo volume nos rios que abastecem Anápolis deixaram diversos bairros sem água, prejudicando, inclusive, a captação do Distrito AgroIndustrial de Anápolis.
Desse modo, a Secretaria do Meio Ambiente (Semad)
precisou promover ações contínuas e emergenciais
para que a vazão do Rio Meia Ponte não ficasse abaixo
dos 1.500 litros por segundo, volume crítico 4 para o
início do racionamento.

Menos desperdício

Goiânia ocupa 1º lugar no ranking das capitais brasileiras com menor índice de perdas de água, aponta
estudo do Instituto Trata Brasil. 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. (Especial para O Hoje)

A indenização decorrente de danos a
cargas em transporte aéreo internacional é
disciplinada pela Convenção de Montreal
(promulgada pelo Decreto 5.910/2006), por
força do artigo 178 da Constituição Federal,
que estabelece a prevalência dos acordos
internacionais subscritos pelo Brasil sobre
os normativos internos a respeito do tema.
O entendimento foi fixado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em juízo de retratação, em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 636.331 (Tema 210). Em regime de repercussão geral, o STF decidiu que as normas
e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros – especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal –, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do

Consumidor. O ministro Luis Felipe Salomão,
relator do caso, lembrou que, inicialmente,
a Terceira Turma rejeitou recurso especial da
companhia aérea, baseando-se na jurisprudência da corte à época, no sentido da indenização integral, sem aplicabilidade de tratado internacional. Porém, o magistrado observou que, após o julgamento do precedente
vinculante, a jurisprudência do STJ se pacificou conforme a orientação do STF. De
acordo com o relator, apesar de o caso analisado não tratar de extravio de bagagem
de passageiro, como no processo julgado
pelo STF, é "inequívoco" que a responsabilidade civil decorrente de extravio de mercadoria importada, objeto de contrato de transporte celebrado entre a importadora e a
companhia aérea, também se encontra disciplinada pela Convenção de Montreal.

Pensões alimentícias
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) afastou a incidência do Imposto de Renda
(IR) sobre valores decorrentes do direito de
família recebidos a título de alimentos ou de
pensões alimentícias. A

decisão se deu no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade
(ADI) 5422, ajuizada
pelo Instituto Brasileiro
de Direito de Família
(IBDFAM), nos termos
do voto do relator, ministro Dias Toffoli.

Força do acordo
Está em tramitação no
Senado o PL 68/2013, que
considera acordo celebrado entre cliente e fornecedor junto a órgão
público de defesa do consumidor — como os Procons — como título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial é documento que a

lei confere como prova
de crédito, sem a necessidade de uma sentença
na Justiça. Já aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o
projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que
haja recurso para votação
no Plenário do Senado.

TRF1 mantém prisão
de acusado de
garimpem em
terras indígenas
A 5ª Turma do TRF1 negou habeas corpus impetrado em favor
do réu, que alegou estar sendo
alvo de constrangimento ilegal.
O relator, juiz federal convocado
Pablo Zuniga Dourado, afirmou
que a jurisprudência do STJ é no
sentido de que o mandado de
prisão cautelar sem requerimento
da parte competente constitui
em um vício formal sanável com
a manifestação posterior do MP.

PL altera Código Civil sobre
responsabilidade em sucessão empresarial
O Projeto de Lei 1090/22 altera o Código
Civil para esclarecer que a mera instalação
de um novo estabelecimento, em lugar antes
ocupado por outro, ainda que no mesmo
ramo de atividade, não implica em responsabilidade por sucessão, ou seja, o novo estabelecimento não responde pelo pagamento
dos débitos anteriores à transferência. Hoje,
o artigo 1.146 do Código Civil estabelece que
o adquirente do estabelecimento responde
pelo pagamento dos débitos anteriores à

transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo
solidariamente obrigado pelo prazo de um
ano, a partir, quanto aos créditos vencidos,
da publicação, e, quanto aos outros, da data
do vencimento. A proposta delimita a regra
de sucessão prevista. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões
de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

RÁPIDAS

t

Informativo 738, STJ – Em razão do novatio legis in mellius engendrada pela Lei nº
13.654/18, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento de
crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
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Van da vacinação atende quatro
bairros até sexta-feira (10)
A van de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) irá realizar imunização
itinerante contra Covid-19 e
Influenza em quatro bairros
até sexta-feira (10). As ações
vão atender as regiões Oeste,
Sul, Leste, Sudoeste. De acordo
com a SMS, o veículo do projeto Vacinação fica estacionado
em pontos estratégicos da cidade entre 8h e 16h. O público-alvo são todos com idade
acima de 12 anos.
Para imunização contra a
Covid-19, pessoas com idade
acima de 12 anos, para primeira, segunda ou dose de reforço, que tenham completado
quatro meses da segunda dose,
além dos idosos com 60 anos
ou mais que precisam completar o esquema vacinal com
a aplicação da segunda dose

de reforço (quarta dose). No
ato da imunização, é preciso
apresentar documento com
foto, comprovante de vacinação e endereço.
Já para a Influenza, idosos,
trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores,
indígenas, agentes das Forças

Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos de idade, sob
medidas socioeducativas, comorbidades ou deficiência
permanente, além dos imunossuprimidos. (Daniell Alves, especial para O Hoje)

locais da van da vacinação, nesta semana
Terça-feira (7/6)

Local: Goiânia Shopping
endereço: avenida T-10, 1.300, Setor
Bueno

quarTa-feira (8/6)

Local: assembleia Legislativa do estado
de Goiás (alego)
endereço: avenida emival Bueno esquina com a avenida Olinda, qd. G Lt.
1, Parque Lozandes

quiNTa-feira (9/6)

Local: evento Saúde e Bem-estar –
Paço Municipal
endereço: avenida do Cerrado, 999,
Parque Lozandes

SexTa-feira (10/6)

Local: escola Municipal Maria Helena
Bretas
endereço: rua Marajó, s/n, Setor urias
Magalhães
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Transporte público
Enquanto a frota de
carros cresce, ônibus
perdem velocidade

Fotos: Pedro Pinheiro

Velocidade média do transporte coletivo é de 12km/h em vias não prioritárias
Sabrina Vilela
A baixa cobertura de
vias com corredores exclusivos e/ou prioritários
para o transporte coletivo
na Capital faz com que o
tempo de espera dos usuários seja longo e a velocidade média dos ônibus
venha reduzindo ao longo
dos anos. A demora para
entrega de obras, como a
do BRT, que teve início
em 2015, piora a fluidez
do trânsito devido às intervenções. Dos 2.750 km
de vias utilizadas pelos
coletivos em Goiânia, apenas 122 km são exclusivos
e outros 134 km são preferenciais.
Se por um lado a frota
de carros e motos na cidade

se multiplicam e se acumulam nas vias, os ônibus
vão perdendo tempo, espaço e velocidade nas vias.
Em 2008, a velocidade média dos coletivos era de
16,90 km/h. Quatorze anos
após o estudo do Consórcio
RedeMob, a queda foi de
quase 32% e os ônibus rodam hoje, a uma velocidade média de 12km/h.
Uma das principais linhas da rede de Goiânia
027, que liga o Terminal
Bandeiras, no Jardim Europa, na região Suldoeste,
ao terminal da Praça da
Bíblia, roda a uma velocidade inferior a 10 km/h.
O trecho mais complicado
da via é durante a passagem pela Av. Assis Chateubriand entre o setor

Oeste e o Bueno (com
1,800km de extensão). Sem
um corredor prioritário,
a linha sofre com constantes atrasos e lotação.
Quando a análise recai
sobre os corredores preferenciais e exclusivos de
ônibus na Capital, a situação fica ainda pior. A velocidade operacional dos
ônibus em dois dos mais
novos corredores implantados na cidade – Eixos
T-63 e 85 – que entraram
no levantamento do consórcio são inferiores a 10
quilômetros por hora no
pico da tarde. No Eixo Universitário, onde a velocidade operacional é a mais
alta no pico da tarde, chega a apenas 12,68 quilômetros por hora.

A baixa velocidade nos
eixos exclusivos e preferenciais puxa a média da velocidade operacional do transporte coletivo para baixo.
Os corredores foram pensados para diminuir a interferência dos veículos particulares nos trajetos realizados pelos ônibus, e promover o aumento da velocidade operacional e redução do tempo das viagens.
A preferência para o tráfego
de ônibus à direita não é
suficiente para garantir a
fluidez do tráfego e a velocidade dos ônibus só diminui com o passar do tempo.
Na Av. 85 trafegam 13
linhas que atendem em
média 2.241 passageiros,
com uma extensão de aproximadamente 3,27km.

Congestionamentos elevam custos
De acordo com o Presidente do Mova-se Fórum de
Mobilidade de Goiânia, Miguel ngelo Pricinote, atualmente, os principais responsáveis pelo aumento do custo
operacional da circulação
de ônibus no Brasil são os
congestionamentos, pois estes atingem diretamente dois
fatores que encarecem o
transporte coletivo: o óleo
diesel, responsável por 25%
dos custos, e os veículos, que
representam 20% aproximadamente. “Este cenário

ocorre, pois quanto mais
tempo uma frota passa no
tráfego, maiores são os seus
atrasos, o que faz com que
um número de veículos suficientes para suprir a demanda seja alto”, aponta.
De acordo com a Redemob, a frota do transporte
na região conta com 1.010
veículos e mais de 400 mil
passageiros utilizam o
transporte público.
Pricinote argumenta ainda que os atrasos para a entrega das obras do BRT piora

a mobilidade urbana na Capital. “O atraso gerou degradação no tempo de viagem
principalmente na Av. Goiás
e rua 90. Antes o ônibus andava em via segregada e teve
que ir para o fluxo comum”.
Para ele não existe uma
porcentagem ideal para vias
exclusivas para ônibus, mas
que todos os principais corredores de transporte coletivo
tivessem pelo menos uma
faixa preferencial.
“Para os motoristas do
transporte individual o trân-

sito fluiria melhor uma vez
que o aumento na velocidade do transporte coletivo
promove a migração de pessoas para o ônibus, diminuindo assim o número de
carros na via. Existe um
mito que os corredores atrapalham o trânsito ao retirar
uma faixa de rolamento do
público em geral, mas isto
não é verdade pois na maioria dos casos esta faixa (a
da direita) já vem sendo
ocupada por veículos estacionados”, esclarece.

Transporte melhor = menos veículos nas ruas
Com respeito a relação
entre a priorização dos
transportes individuais
para a piora no trânsito
tendo em vista o aumento
de acidentes e mais engarrafamentos, Miguel
avalia que “a maior contribuição do transporte
público é que com o aumento na qualidade dos
ônibus e com isto a melhor atratividade do
transporte público, menos carros são conduzidos, reduzindo seus efeitos nocivos na sociedade
relacionados a degradação do meio ambiente.
Para ele, a relação da
piora do trânsito com o
sucateamento do transporte coletivo foi uma intervenção direta. “Houve queda na velocidade operacional dos ônibus, como
por exemplo, em 2008, mil
ônibus conseguiam fazer
10 mil viagens ao longo
de um dia útil. A mesma
frota atualmente só consegue fazer somente 700
viagens ao longo do dia.
Então para manter a mesma oferta de horários deveria ser incrementado na
operação outros 300 ônibus, resultando assim num

Motoristas tentam fugir dos engarrafamentos invadindo o espaço destinado aos ônibus
acréscimo de 42,85% na
frota. Tal improdutividade
leva ao aumento nos custos e potencialmente o valor da tarifa”.
Segundo o presidente
do Mova-se Fórum de
Mobilidade de Goiânia,
as melhorias que poderiam ser colocadas em
prática para o avanço
tanto do tempo de espera
quanto da velocidade do
coletivo seria a proibição
de estacionar ou parar

nos corredores de desenvolvimento citados no
Plano Diretor. Também
a sincronização semafórica nos principais eixos
e eliminação dos semáforos de três tempos nos
corredores.
Muitos motoristas
aproveitam os corredores
prioritários ou exclusivos
para fugir dos longos engarrafamentos, mas a infração é gravíssima e
pode gerar 7 pontos na

carteira e o valor é de R$
293,47. Entre os meses
de janeiro a maio de 2022
foram efetuadas 34.001
multas por transitar em
corredores de ônibus. Já
no mesmo período do
ano passado foram
27.925 multas aplicadas
por transitar em corredores de ônibus. Ou seja,
houve um aumento de
6.076 multas, o que equivale a 21,75%. (Especial
para O Hoje)

Em 2008, mil ônibus
{{ conseguiam
fazer 10

mil viagens ao longo de um
dia útil. A mesma frota
atualmente só consegue
fazer somente 700 viagens
ao longo do dia”
Miguel Ângelo Pricinote
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Veículos circulam a 11km/h
nas principais avenidas
85, T-63, Indpendência e Marginal travam nos horários de pico
Ítallo Antkiewicz
Com a baixa qualidade
do transporte público em
Goiânia, os motoristas que
trafegam pelas principais
vias da Capital enfrentam,
especialmente em horário
de pico, quilômetros de
lentidão no trânsito. As
avenidas Goiás, 85, Tocantins,
Independência,
Anhanguera, Castelo Branco, além da Marginal Botafogo tem uma velocidade
média de 11 quilômetros
por hora. Enquanto a frota
de carros e motos cresce
vertiginosamente, os motoristas se amontoam e
brigam por espaços com
pedestres e ônibus do
transporte coletivo.
Seja nos horários de
pico ou ao longo do dia, o
tráfego em Goiânia não tem
conseguido absorver a
enorme frota de veículos.
Um exemplo é o deslocamento na Rua 82, que circula a Praça Cívica, no centro de Goiânia. A velocidade média no local é de 18
quilômetros por hora. Já
na Avenida Anhanguera,
no trecho entre a Avenida
República do Líbano e a
Marginal Botafogo, a velocidade média era de 10 quilômetros por hora.
A arquiteta, urbanista
e doutora em transportes
Erika Cristine Kneib, avalia
que a baixa fluidez no trânsito está associada ao excesso de uso de automóveis
e por sua vez, está relacionada à quantidade de vias
na cidade. “A melhoria do
transporte coletivo diminuiria veículos nas ruas,
melhorando a mobilidade
da Capital”, afirma.
Kneib elogia o Plano Diretor de Goiânia de 2007
que prevê uma série de
obras para o transporte público. “A proposta do Plano
Diretor de 2007 é muito

Mesmo em horários comuns, vias seguem lotadas e trânsito fica lento e estressante

Vias cada vez mais largas esquecem do pedestre e dão prioridade para os veículos
positiva no fortalecimento
do Transporte Público e a
revisão que está sendo feita
continua com esse planejamento. No entanto, alega
que nos mais de 15 anos
que estão entre a aprovação e a atual revisão do
Plano Diretor, pouco do
que foi pensado teve implementação”, ressalta.
Para a especialista, o
grande problema é que o
planejamento existe, mas
implementou-se pouco do
que foi planejado. “Todos
os corredores de ônibus e
ciclovias presentes no
mapa do Plano Diretor de

2007, apenas 15% podem
ter saído do papel. Muito
do que foi planejado ainda
precisa ser implementado
e tem que estar articulado
com o todo. Não dá para
brotar uma obra nova que
não está no contexto da cidade”, pontua.
Para o superintendente
de Mobilidade de Goiânia,
Marcos Villas Boas, o trânsito é inviabilizado por
uma cultura equivocada
de construção de metrópoles para os veículos, sem
pensar nos pedestres. “A
grosso modo, 70% das pessoas andam de coletivo,

mas só contam com 30%
do espaço. Na contramão
estão os 30% mais privilegiados que dominam 70%
do espaço com os automóveis”, avalia.
Ele explica que muitas
tentativas foram feitas,
como na avenida T-63,
mas sem o monitoramento, os ônibus perderam espaço. “Na 85 nem ciclovia,
nem calçadas e nem monitoramento. Chegamos a
ter verba federal para
mais 8 corredores e esta
falta de prioridade histórica foi derretendo os contratos”, pontua.

Baixa ﬂuidez, desrespeito e engavetamentos

{{

E também é
importante o
planejamento da cidade, aqui
estamos fazendo prédios
cada vez mais altos, com
mais garagens e as vias são
as mesmas”
Marcos Rothen

O Engenheiro de Transportes e Professor do IFG,
Marcos Rothen pontua que
a velocidade de uma via é
definida considerando as
condições físicas da via.
“Se uma via é estreita a
velocidade deve ser menor,
se tiver curvas da mesma
forma, considera a visibilidade para os motoristas,
a via tem cruzamentos, e
consideradas as condições
do ambiente em que está
implantada a via. Por
exemplo, é uma zona residencial, tem muitos outros
usuários da via, tem cruzamentos, pontos de ônibus e escolas. Enfim, são
consideradas as condições
de segurança para quem
trafega e para todos os
usuários do local”, afirma.
Rothen ressalta que ao
não respeitar os limites de
velocidade o motorista coloca em risco e afeta o
conforto dos demais usuários e coloca em risco a
sua própria segurança. “Se
um motorista fizer uma
curva acima da velocidade
projetada, que pode ser
próxima da permitida, ele
pode perder o controle do
carro”, explica.
O engenheiro explica

Transpote coletivo precisa brigar por espaço em avenidas que não têm corredores prioritários
que cada vez temos cidades
maiores, e as pessoas vão
se espalhando e morando
em locais cada vez mais
longe. “Muitas pessoas precisam utilizar algum meio
de transporte para ir trabalhar, estudar, fazer compras, ir ao médico e outras
necessidades. Assim como
as pessoas mais precisam
dos carros e outros tipos,
mais veículos tem nas ruas
e a rua tem capacidades
limitadas. Ou seja, se querem passar 1500 e só cabem 1000 vai demorar

para todos”, pontua.
O especialista salienta
também que na cidade
nem todas as pessoas vão
para o mesmo lugar, assim
temos os cruzamentos de
veículos, temos os locais
para os pedestres atravessarem as ruas, os locais
onde as pessoas precisam
ir e assim por diante.
Segundo o engenheiro,
o trânsito pode melhorar
muito, temos muitos problemas de sinalização de
controle, muitos semáforos
com coordenação falha ob-

rigando os motoristas a ficarem parados muitas vezes
sem necessidade. “Temos
também um desrespeito
muito grande, por exemplo,
um veículo que para num
lugar proibido afeta a velocidade de muitos carros,
pois reduz o espaço para os
outros trafegarem. E também é importante o planejamento da cidade, aqui estamos fazendo prédios cada
vez mais altos, com mais
garagens e as vias são as
mesmas”, afirma. (Especial
para O Hoje)
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PEÇAS DA MESOPOTÂMIA

Britânico é
condenado no
Iraque por tráﬁco
de antiguidades

Decisão foi anunciada pelo Ministério da Defesa britânico, mesmo com declarações contrárias da Rússia

Reino Unido ignora
ameaças e fornece
mísseis a Kiev
Putin viu a medida como uma escalada e ordenou para as forças
russas “atacarem os alvos que ainda não foram atacados”
O Reino Unido vai fornecer à
Ucrânia, pela primeira vez desde
o início da ofensiva russa nesse
país, mísseis de longo alcance. A
decisão, anunciada pelo Ministério britânico da Defesa, chega
pouco depois de Moscou ter ameaçado Kiev com mais ataques, caso
o Ocidente continuasse a fornecer
armas aos ucranianos.
“Conforme as táticas da Rússia mudam, também o nosso
apoio à Ucrânia deve mudar”,
disse o secretário da Defesa, Ben
Wallace, ao comunicar a decisão
do governo de Boris Johnson.
Para o Executivo britânico,
trata-se de fornecer “armas vitais
de que os soldados precisam
para defender o seu país de uma
invasão não provocada”.
“Esses sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, altamente
capazes, permitirão que os nossos
amigos ucranianos se protejam
melhor contra o uso brutal de
artilharia de longo alcance que
as forças de Putin usaram indiscriminadamente para devastar
cidades”, explicou Wallace. O

Reino Unido e os Estados Unidos
estão entre as nações que mais
armas têm fornecido à Ucrânia
desde 24 de fevereiro.
O governo britânico não confirmou ainda quantos sistemas
M270 de lançamento de mísseis
irá fornecer, mas a BBC avança
que serão três inicialmente. Os
militares ucranianos serão treinados nas próximas semanas sobre
a utilização dos novos sistemas.
O novo passo do Reino Unido
nesta guerra foi dado em coordenação com os Estados Unidos,
que anunciaram na semana passada o fornecimento de um sistema de mísseis a Kiev. A decisão
norte-americana foi recebida
por Moscou com frustração e
com ameaças de retaliação.
O presidente russo, Vladimir
Putin, prometeu nesse domingo
ataques a novos alvos ucranianos
caso os países ocidentais enviem
armas de longo alcance à Ucrânia. A ameaça foi aparentemente
ignorada pelo Reino Unido. “Vamos usar as nossas armas.”
O sistema de lançamento

múltiplo de mísseis do Reino
Unido, agora cedido à Ucrânia,
consegue disparar 12 mísseis
terra-terra em apenas um minuto, tendo a capacidade de atingir alvos numa distância máxima
de 80 quilômetros.
Este sistema, o M270, assemelha-se ao que Washington
ofereceu a Kiev – o M142 Mobility
Artillery Rocket System (Himars).
Tanto o Reino Unido quanto os
Estados Unidos forneceram o
armamento de longo alcance
sob a condição de que a Ucrânia
não o utilizará para atingir território russo.
A garantia ucraniana não tranquilizou, porém, o presidente russo. “Na minha opinião, todo este
alarido sobre o fornecimento de
novas armas tem apenas um objetivo: arrastar o conflito armado
tanto quanto possível”. “Se forem
fornecidos, vamos tirar as conclusões necessárias e usar as nossas
armas, que são mais do que suficientes, para atingir os alvos que
ainda não atingimos até o momento”, alertou o líder. (ABr)

TREINAMENTO

Coreia do Sul e EUA lançam mísseis
em resposta a testes norte-coreanos
A Coreia do Sul e os Estados
Unidos (EUA) disseram que
dispararam oito mísseis terra-terra na manhã de hoje (6)
na costa leste sul-coreana, respondendo a uma enxurrada
de mísseis balísticos de curto
alcance lançados pela Coreia
do Norte nesse domingo.
A ação é uma demonstração
da “capacidade e prontidão
para realizar ataques de precisão” contra a fonte norte-coreana dos lançamentos de mísseis ou os centros de comando
e apoio, disseram os militares
sul-coreanos, segundo a agência
de notícias sul-coreana Yonhap.
O presidente da Coreia do
Sul, Yoon Suk-yeol, que assumiu o cargo no mês passado,
prometeu adotar uma linha
mais dura contra a Coreia do
Norte. Ele concordou com o
presidente dos EUA, Joe Biden,
de realizar uma cúpula,em
maio, em Seul, em intensificar
exercícios militares conjuntos
e adotar postura combinada
de dissuasão.

Foram oito mísseis disparados na costa leste sul-coreana
A Coreia do Norte promoveu uma série de lançamentos
de mísseis este ano, e Yoon
disse que os programas de
mísseis e armas nucleares do
vizinho do norte atingiram nível em que representam ameaça à paz regional e mundial.
A Coreia do Sul “continuará a construir segurança fundamental e práticas, além de
deter as ameaças nucleares
e de mísseis do Norte”, disse
Yoon em evento do Memorial
Day sul-coreano.

Os militares da Coreia do
Sul e dos EUA dispararam oito
mísseis terra-terra durante
cerca de 10 minutos, a partir
das 4h45 de segunda-feira (horário local), em resposta aos
oito mísseis disparados pela
Coreia do Norte no domingo,
informou a Yonhap.
Uma autoridade do Ministério da Defesa da Coreia do
Sul confirmou que oito sistemas de Mísseis Táticos do
Exército (ATACMS) foram disparados. (ABr)

Um tribunal de Bagdá
condenou ontem (6) um britânico, de 66 anos, por tentativa de tráfico de antiguidades do Iraque a 15 anos
de prisão. O outro réu, um
alemão de 60 anos, foi absolvido. O geólogo britânico
aposentado James Fitton e
psicólogo alemão Volker
Waldmann foram detidos
em 20 de março no aeroporto
de Bagdá com lascas de pedras, fragmentos de cerâmica
e vasos em suas bagagens.
Os dois participaram uma
excursão a sítios arqueológicos do Iraque na qual se
conheceram.
Em sua mala, Fitton carregava dez peças arqueológicas. Já Waldmann levava
dois fragmentos, que segundo
ele, lhe foram dados pelo colega de viagem. O guia dos
dois, um britânico de cerca
de 80 anos, também foi detido
com mais de 20 fragmentos
arqueológicos. Devido à saúde
debilitada, ele acabou morrendo sob custódia policial.
Os fragmentos teriam
sido retirados de Uruk e Eri-

du, na antiga Mesopotâmia.
O sítio arqueológico nesta
região faz parte do patrimônio mundial da Unesco. Os
fragmentos foram encontrados no chão.
Vestindo uniformes usados por detidos no Iraque,
os dois europeus negaram
no tribunal as acusações de
tráfico de antiguidades e se
declararam inocentes. Eles
disseram ainda que não tinha
ideia de que estavam infringindo leis locais.
O britânico admitiu que
suspeitava que os itens que
coletou seriam antigos fragmentos arqueológicos, mas
disse que não sabia que não
era permitido retirá-los do
local encontrado. Afirmou
ainda colecionar esse tipo de
peça e disse que não tinha
intenção de vendê-las.
No veredito foi destacado
que a pena prevista para o
crime cometido por Fitton é
“a morte por enforcamento”,
mas o tribunal decidiu reduzir a pena para 15 anos
de prisão devido “à idade
avançada do réu”.

Aposentado recebe sentença de 15 anos de prisão

RECUO

Elon Musk volta a
ameaçar desistir da
compra do Twitter
O bilionário Elon
Musk ameaçou ontem (6)
retirar sua oferta para
adquirir o Twitter. Ele
alega que a rede social
não cumpre suas obrigações de fornecer os dados necessários sobre
contas falsas.
Uma carta assinada
por um representante do
empresário afirma que a
rede cometeu "uma clara
violação material" de suas
“obrigações sob o acordo
de fusão e o senhor Musk
se reserva o direito de
não consumar a transação e seu direito de encerrar o acordo de fusão”.
Esta foi a a primeira
vez que Musk ameaçou
desistir da compra por
meio de um documento
por escrito, em vez de sinalizar uma desistência
por meio de publicações
na própria rede social.
O texto foi divulgado
no site da agência reguladora do mercado de
ações dos EUA, a SEC.
Após apresentar em
abril uma oferta de compra da rede social por
US$ 44 bilhões, o bilionário passou a colocar em
dúvida os dados fornecidos pelo Twitter sobre
contas falsas e as medidas
adotadas para limitar sua

proliferação. “Musk acredita que o Twitter está se
recusando de forma
transparente a cumprir
suas obrigações sob o
acordo de fusão, o que
está causando mais suspeitas de que a empresa
está retendo os dados solicitados”, diz a carta divulgada nesta segunda.
Segundo a empresa,
as contas falsas representam menos de 5% das registradas. Em maio, Musk
afirmou que o acordo estava “temporariamente
suspenso” devido à ausência de detalhes que
sustentassem a estimativa feita pelo Twitter. No
entanto, no mesmo dia,
ele disse que seguia comprometido com a compra
do Twitter.
“A última oferta do
Twitter de incluir simplesmente detalhes adicionais relativos a seus
métodos por documentos
escritos ou explicações
verbais, equivale a rechaçar os pedidos de dados
formulados pelo senhor
Musk”, afirma o texto do
representante de Musk.
Musk, segundo a nota,
necessita de mais informações para preparar a
transação e finalizar o
lançamento da operação.
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Karinah disponibiliza o álbum visual ‘Karinah por Elas’
no YouTube e divulga o single ‘Não Vá/Retratos e Canções’
Elysia Cardoso
Karinah, um dos principais nomes
femininos do pagode e com mais de
10 anos de carreira no samba, apresentou recentemente o majestoso ‘Karinah por Elas’. O primeiro álbum visual da artista teve sua estreia no
Multishow no dia 18 de maio, data
também que é comemorado o Dia do
Pagode, e será reexibido pelo canal
Bis em 13 de junho, às 21h.
O projeto audiovisual já foi disponibilizado no canal oficial da cantora
no YouTube, com distribuição pela
Som Livre. O medley das músicas
‘Não Vá / Retratos e Canções’, lançadas
originalmente por Sandra de Sá em
1986 em seu sexto disco, chega como
single do álbum e já está disponível
em todas as plataformas digitais. Nessa nova versão em ritmo de pagode,
os versos românticos são interpretados por Karinah, Aline Costa, Juliana

Diniz e Andressa Hayalla.
A nova aposta da ‘rainha do pagode’
- como Karinah habitualmente é chamada por amigos do segmento e pela
mídia especializada - tem tudo para
marcar a discografia brasileira. Com
o suporte do diretor musical Boris Farias, ela apresenta, ao lado de outras
27 mulheres (cantoras e musicistas),
um repertório rico, com releituras de
37 clássicos do samba e do pagode.
Idealizado e dirigido pela própria
artista, ao lado de Pedro Secchin, o ‘Karinah por Elas’ dá espaço e voz a mulheres talentosas, trazendo grandes artistas e novas promessas da música nacional. Cantando com Karinah estão
Marvvila, Ana Clara, Andressa Hayalla,
Aline Costa, Deborah Vasconcellos, Thais
Macedo, Juliana Diniz, Renata Santiago,
Gica, Gabby Moura e o grupo Entre Elas,
além de uma banda toda feminina.
Com este lançamento, Karinah também presta uma linda homenagem a

grandes potências do samba, como
Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e
Clementina de Jesus, e reforça sua
mensagem de sororidade e luta por
mais espaço para mulheres no gênero,
que ainda hoje é predominantemente
representado por artistas masculinos.
“O ‘Karinah por Elas’ foi pensado
para o universo feminino. Tem mulher
cantando, tem mulher tocando. Os arranjos ficaram sutis, lineares e modernos, unindo de uma forma bem
legal músicas que são hit há anos
junto com canções que fizeram sucesso
recentemente, por exemplo. Além disso, foi uma forma que encontrei de
homenagear mulheres que abriram
caminhos no samba e no pagode para
que eu e todas as artistas que fizeram
esse projeto comigo pudéssemos estar
aqui hoje. Foi muito mágico viver tudo
isso e acredito que tudo que tem verdade dá certo”, comenta a cantora.
(Especial para O Hoje)

Com participação de mulheres do samba e do pagode, projeto tem tudo para marcar a discografia brasileira
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Aventura eletrizante em
meio aos dramas do Norte
‘Pulp à Brasiliana’, lançamento de Yvis Tomazini, destaca
descaso com a Floresta Amazônica e os povos indígenas
O clipe foi gravado na Vila Itororó, localizada no bairro
da Bela Vista, Região Central da capital paulista

Temática regional
e inﬂuência latina
‘Recaída da Minha Vida’, do cantor
Piettro, chegou às plataformas digitais
com clipe em uma festa junina
Lanna Oliveira
Referências brasileiras
mais influências latinas são
a base da nova música do
cantor Piettro. ‘Recaída da
Minha Vida’ chegou as plataformas digitais acompanhada de um clipe que traz
a história ambientada em
uma festa junina, apropriada para a época do lançamento. A música do cantor
brasiliense mistura diferentes sonoridades e traz um
som que abraça um dos ritmos mais amados dos brasileiros: o sertanejo. Com
uma temática regional, o
novo projeto de Piettro promete agradar a todos que
gostam de música.
A letra da música ‘Recaída da Minha Vida’, composta por Piettro, Bia Marques e Mateus Melo, do estúdio 48k, fala sobre um
tema muito comum para
todos, a sofrência por outra
pessoa. “É dor de cotovelo
pura. Fala sobre tentar esquecer alguém e não conseguir. Todo mundo tem
alguém que é a recaída da
sua vida, né?”, diz o cantor.
Pauta que enche os olhos
de quem gosta de sertanejo,
ritmo que ele acaba de se
aventurar. “Me arrisco a
dizer que é meu primeiro
sertanejo (rs) e acredito
que o público irá curtir
esse novo som”, continua.
Piettro revela que ‘Recaída da Minha Vida’ nasceu
da vontade de fazer algo
que tenha esse toque de brasilidade, que chegue a todos
os públicos, desde baladas
até o público do interior.
“Além disso o single trata
de assuntos sufocantes para
o coração”, completa. Na história do clipe ele vive um
romance com a atriz Luíza
Lapa. Os dois vão a uma festa junina e, em meio ao agito,
se casam. No entanto, após
a cerimônia, se desenrola
uma sequência de situações
pra lá de inusitadas.

“A integração de todos
deu todo o tom desse vídeo
que é bem especial. Nele
temos a história de um casal apaixonado que vai a
uma festa junina bem extravagante, que tem as mais
diferentes barraquinhas.
Lá eles se casam e a união
é selada com uma maçã do
amor. Após provarem a fruta, desfrutam de uma verdadeira celebração ao
amor, com direito a danças,
tradições típicas e, é claro,
muita alegria”, explica o
cantor sobre o clipe dirigido
por Tiago Nascimento. Produção que foi realizada no
mês de maio em São Paulo.
O vídeo foi gravado de
forma aberta ao público,
então os fãs puderam comparecer e se divertir de verdade com comidas típicas,
banda, ou seja, uma verdadeira festa junina. Além de
Piettro, a produção traz em
seu elenco nomes como Luíza Lapa, Vinicius Meneguzzi, Daniel Toro, Bruna Medeiros e Renan Franco, além
de Ariadna Arantes como
participação especial. “Tudo
foi pensado para se chegar
a um resultado em que
qualquer pessoa que vá assistir se sinta em uma verdadeira festa junina”, conta.
A criatividade se expressa também em outros aspectos do clipe. Todos os
figurinos, da quadrilha aos
noivos, são de produção
própria, de criação da mãe
do cantor, a estilista Cenci
Quevedo, que assina seus
looks desde início de sua
carreira. “No dia da gravação contamos com uma
grande figuração, foram
quase 40 pessoas entre amigos, atores e fãs que fizeram
desse vídeo uma ocasião
muito especial” finaliza o
cantor. A música de ‘Recaída da Minha Vida’ está disponível nas plataformas digitais e vídeo pode ser visto
no YouTube do cantor. (Especial para O Hoje)

Até
onde
uma escritora
iria para encontrar inspiração?
Em ‘Pulp à Brasiliana’, novo livro
de Yvis Tomazini,
Sabrina Barlavento
é famosa e premiada no circuito literário, mas segue assombrada por uma
crítica negativa a respeito de seu trabalho.
Desesperada para encontrar uma boa história, a autora aceita a proposta inusitada e até mesmo perigosa de Rafael Perso, um vigarista envolvido
com o narcotráfico, para
se aventurar em um cemitério nazista abandonado.
Um thriller instigante
com pitadas de romance, recheado de trapaças e curiosidades históricas. Estes são
os pilares de ‘Pulp à Brasiliana’, que trazem para o
cenário nacional uma trama
de tirar o fôlego que também
aborda temas como o descaso com a Floresta Amazônica e o tratamento indigno
dado aos povos indígenas.
“Se algo tão extraordinário
era desconhecido pela grande
maioria, imaginava o que a
floresta guardava sob si. A
Amazônia talvez fosse realmente o próprio tesouro e
feri-la à procura de algo que
estivesse por trás de seu escudo de mistério, seria como
apagar o arco-íris em busca
do pote de ouro." (Pulp à Brasiliana, p. 494)
Ambientado principal-

O lançamento do livro e
as aventuras pessoais de Yvis
pela Amazônia também resultaram em um documentário que terá episódios publicados semanalmente no
canal do YouTube do autor.
A obra audiovisual apresenta informações sobre
a floresta, em especial a
região de Laranjal do Jari,
e dos povos de vivem
nela em uma narrativa
que reúne elementos
lúdicos e artísticos.

O autor

mente na
Amazônia, o autor usa
suas referências de viagens
ao local para criar uma experiência de leitura única.
De maneira quase cinematográfica, o leitor acompanha cenas que lembram o
dinamismo de Steven Spielberg e diálogos que remetem
ao estilo característico de
Luis Fernando Veríssimo.
Ao mostrar os bastidores
do processo de um escritor,
o livro representa com
maestria todos aqueles que
possuem a necessidade ardente de chacoalhar a vida
para encontrar inspiração
e alcançar seus objetivos.
Cheio de nostalgia e referências aos clássicos de
aventura, os amantes de cultura pop vão se apaixonar
por esta dupla improvável
de protagonistas.

Natural do litoral
de São Paulo, Yvis
Tomazini possui
formação em Administração, mas sempre
priorizou a paixão pela escrita. Certa vez, em busca de
mais experiências, se demitiu
de um escritório ao lado do
porto para trabalhar por três
anos dentro dos navios que
via pela janela. A jornada lhe
apresentou dezenas de lugares e pessoas pelo mundo.
Ávido estudante das estruturas narrativas, fez cursos de
literatura investigativa, de roteiros voltados aos curtas-metragens, além de diversas oficinas de escrita criativa.
Publicou seu primeiro conto em 2011, mesmo ano em
que venceu em segundo lugar
o 1º Prêmio Literário Professor Mário Carabajal de Poesias da Academia de Letras
do Brasil de Santa Catarina
com a poesia ‘Galo’. Atualmente, vive em Santos (SP)
na companhia dos navios que
ainda passam pela janela.

Yvis Tomazini
publicou seu
primeiro conto
em 2011,
mesmo ano em
que venceu
prêmios com a
poesia ‘Galo’

RESUMO DE NOVELAS
t
Chamas da Vida
Tuquinha mostra para Lourdes a farda de Wallace. Manu
diz para o delegado que Antônio matou seu pai. Carolina
vai até a casa de Pedro. Junior
encontra um bilhete com o
nome de Gabriel no quarto de
Raíssa. Carolina aparece na
casa de Pedro e Ivonete diz
que eles estão morando juntos. Cazé pergunta para Raíssa
quem é Gabriel. O médico diz
a Guilherme que seu exame
de sangue deu positivo para
HIV. O policial encontra o relógio e Antônio fica chocado.
Tuquinha mostra para Lourdes
a farda de Wallace.

amanhã é para sempre
Artêmio surpreende “Franco” lendo o diário de Ana Gregória, indaga se não achou
uma história cruel, diz que só
conhece uma pessoa mais
cruel que os Elizalde e se chama Artêmio Bravo e pergunta
se já descobriu que ele é o filho bastardo da história. Artêmio diz a “Franco” que a
fortuna e a vitalidade que tem
é produto do ódio que sente
pela família Elizalde. Eduardo
tenta convencê-lo de que Gonçalo é inocente. Artêmio responde que Gonçalo é herdeiro
e sua arma é que ninguém
saiba de sua existência.

além da ilusão
Leônidas consegue acalmar
Matias. Violeta, Heloísa, Isadora e Davi combinam o casamento dos dois. Julinha reconhece um trambiqueiro no
cassino e convence Constantino a contratá-la. Abel fornece
informações a Joaquim sobre
todos os funcionários da tecelagem. Emília ouve a conversa de Matias com Isadora.
Eugênio fica esperançoso com
o início da expansão da tecelagem, sem saber que Joaquim
e Úrsula sabotaram as máquinas. Todos acreditam que Josiel
roubou o dinheiro do time de
futebol, e Abel comemora.

Mar de amor
Depois de uma acalorosa
discussão com Frederica, Simona e Coral decidem fugir
em um jipe, mas no caminho
Frederica faz Coral descer. Passando pelo local, Oriana recolhe Coral e a leva a Moharidas.
Ele pensa que agora não lhe
resta outra alternativa senão
interná-la em um hospital para
pessoas com enfermidades
mentais. Frederica e Simona
abandonam o jipe quebrado
e, depois de uma longa caminhada, chegam a cabana de
Luz. Na praia escondida, Victor
Manuel, Santos e a polícia seguem procurando Catalina.

Pantanal
José Lucas leva Juma para
a tapera, depois que a jovem
atira para salvar o marruá do
peão. Levi desconfia do interesse repentino de Alcides por
gado. O Velho do Rio revela a
José Lucas que ele é um Leôncio. Juma tenta evitar a atração
que sente por José Lucas. Jove
fica atônito quando José Lucas
lhe diz que Juma foi caçar
marruá com ele. José Lucas
chama José Leôncio de pai.
Zefa flagra Maria Bruaca e
Levi juntos. Alcides combina
com Tenório os próximos passos para o roubo do gado e a
morte de Levi.
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AGENDA CULTURAL
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abertura do edital
Nesta terça-feira (7), o
Itaú Cultural abre em seu
site as inscrições para o edital
Entre Arte e Acesso. Seu objetivo é destacar projetos de
artistas e pesquisadores com
deficiência, nas mais diversas
áreas de expressão artística,
como artes visuais, arte e
tecnologia, artes cênicas, audiovisual, circo, educação,
dança, literatura, música,
moda e produção cultural.
São selecionados até oito
projetos, a serem exibidos
no festival, de mesmo nome

O novo episódio da sexta temporada do podcast ‘Toca
Brasil Enciclopédia’ entra no ar hoje (7) com Chrystian
do edital, na segunda quinzena de novembro. Cada proponente recebe o valor bruto
de R$3,5 mil para o desenvolvimento do trabalho.
Quando: Até 8 de julho.
Onde: itaucultural.org.br.
Podcast musical
O novo episódio da sexta
temporada do podcast ‘Toca
Brasil Enciclopédia’ entra no
ar hoje (7). Ele tem como convidado o cantor sertanejo
Chrystian. Ele conversa com
o jornalista Sergio Martins
sobre a obra e a criatividade
de Léo Canhoto e Robertinho
na música sertaneja. Nesta
temporada, artistas consagrados, cujos verbetes de
música são os mais procura-

dos na Enciclopédia Itaú Cultural, são reverenciados pelas
novas gerações, herdeiras de
seus legados. Quando: Terça-feira (7). Onde: open.spotify.com/user/itaucultural.
Transformação silenciosa
Tem início nesta quartafeira (1º), na Galeria Época
Arte e Vinho a exposição
'Transformação Silenciosa'
que mostra o Lago Azul, em
Três Ranchos, e a natureza
ao redor, durante os 12 meses que a fotógrafa Rafaela
Nakano Fava acompanhou o
movimento do lago. Nas quatro estações do ano, ela registrou o comportamento do
lago, o fluir da natureza ao
redor e as diferentes tonali-

dades do céu do Cerrado. A
exposição fica aberta ao público até 14 de junho. Quando: Até 14 de junho. Onde:
Av. 136, Nº 71, Setor Marista
– Goiânia. Horário: 9h às 19h.
Mês dos namorados
Mês dos namorados no
Flamboyant traz cenários
instagramáveis para os clientes aproveitarem. Entre hoje
(1º) e 12 de junho, as pessoas podem compartilhar
momentos especiais e declarações de amor em atrações gratuitas e abertas ao
público. No dia 12 de junho,
destaque para uma cabine
de fotos, que convida os
apaixonados a eternizarem
a data. 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.
Com acesso gratuito, o cenário oferece vista contemplativa à área externa do
shopping. Quando: Até 12
de junho. Onde: Av. Dep. Jamel Cecílio, Nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.

Cia da Tribo apresenta o
espetáculo ‘Água Doce’
Três apresentações gratuitas do premiado espetáculo teatral ‘Água Doce’ vão
levar ao público conhecimentos sobre os rios brasileiros
e o meio ambiente. Criada
em 2018 pela Cia da Tribo, a
peça entra em cartaz pela
primeira vez no Rio de Janeiro, e faz alusão ao Dia
Mundial do Meio Ambiente,
comemorado no dia 5.
As exibições estão programadas para os dias 10,
às 10h, na Lona Cultural
João Bosco, em Vista Alegre,
zona norte da cidade; dia
11, às 17h e 19h, na Arena
Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, zona norte
do Rio; e no dia 12, às 12h30
e 14h30, no Parque das Ruí-

A peça utiliza figuras do folclore para conscientizar as pessoas
sobre a importância dos rios que circulam por todo o Brasil
nas, em Santa Teresa, região
central da capital. A classificação é livre e a distribuição de senhas ocorrerá uma
hora antes do início da apresentação, que está sujeito à

lotação dos espaços.
A diretora da Cia da Tribo,
Milene Perez, professora de
teatro, informou à Agência
Brasil que a companhia trabalha há 26 anos com crianças,

acumulando, até o momento,
um repertório de dez espetáculos ativos que têm ligação
forte com a cultura popular.
A peça ‘Água Doce’ surgiu
de um trabalho de escuta
que Milene fazia com alunos
de teatro em um parque.
Durante esse trabalho, uma
das crianças disse estar ouvindo o som de água. Milene
confirmou que o som vinha
de um rio que passava embaixo do local. Ao levantarem a tampa do bueiro,
aconteceu uma reflexão
muito forte e a percepção
de como as crianças veem
os rios nas grandes cidades.
"Como uma coisa que fede
e que causa enchentes, por
exemplo", disse Milene.

CELEBRIDADES
Paolla oliveira derrete a
web após disparar olhares
apaixonados para Diogo
nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira prestigiaram juntos, na
última semana, uma partida
de basquete entre o Flamengo
e o Sesi Franca. O filho do
sambista, Davi, acompanhou
o casal no evento. Apesar da
derrota do time de coração
do cantor, ele se tornou um
dos assuntos mais comentados dos últimos dias nas redes
sociais por conta de uma sequência de fotos. Nas imagens, tiradas durante a partida, Paolla direciona a Diogo
olhares apaixonados que encantaram a web. "Namore alguém que te olhe como a
Paolla Oliveira olha para o
Diogo Nogueira", dizia uma
das publicações virais. "Se não
for assim, eu nem aceito",
brincou uma internauta. "Esse
deu muita sorte", disse um
usuário. "Eles são lindos juntos", elogiou outro perfil.
"Quando a química é boa",
disparou um rapaz. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
'a Fazenda 14': Gabi Martins
se manifesta após ser confirmada no reality
A 14ª edição de ‘A Fazenda’

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
se alfinetam em meio à investigação
de assalto milionário
Carlinhos Maia vive
um período conturbado
na vida pessoal após ter
tido o apartamento invadido no final de semana
passado. Ao todo, o humorista teve um prejuízo
estimado em R$ 5 milhões. Na madrugada desta segunda-feira (6), o influencer fez um desabafo
para lamentar a ausência
do marido, Lucas Guimarães, neste momento delicado. Neste ano, o casal
assumiu ter vivido um período de crise. Carlinhos
publicou um vídeo onde
Lucas aparece com a cantora Gabi Martins. Juntos,
tem previsão de estreia para
setembro, mas a lista de cotados para o reality show da
Record TV já tem nomes de
peso. Depois de um convite
a Deolane Bezerra e uma sondagem a uma ex-atriz da TV
Globo, o nome de Gabi Martins foi confirmado no elenco
da produção. De acordo com
o colunista André Romano,
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Palestra educacional
Depressão, pânico e Burnout são temas de palestra
na rede estadual de educação, em Goiás. CEO da Gattaz Health&Results, Professor Titular de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da
USP e Presidente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP,
Wagner Gattaz fala sobre o
assunto em palestra online,
nesta terça-feira (7), voltada
a professores, coordenadores pedagógicos e outros
profissionais da educação.
Quando: Terça-feira (7).
Onde: youtube.com/CEPFORGoiás. Horário: 10h.

n

os dois curtiram um show
de sertanejo. Na legenda,
o humorista alfinetou:
"Pelo menos, alguém tá
se divertindo, né? (risos)".
Em seguida, o alagoano
disparou mais uma indireta: "No fim, estamos
sempre só (sic)". (Matheus
Queiroz, Purepeople)
do ‘Observatório da TV’, Gabi
já teria assinado contrato
para fazer parte de ‘A Fazenda
14’. No entanto, a cantora,
que participou do ‘BBB 20’,
nega a veracidade da informação. "Nem conversamos.
Não tive nenhuma conversa
com eles [direção de 'A Fazenda']", garantiu Gabi, em
entrevista à coluna de Leo

Dias, no ‘Metrópoles’. Ainda
segundo a publicação, a artista chegou a aceitar a proposta da Record TV no ano
passado, mas desistiu. (Matheus Queiroz, Purepeople)
nova mansão de Larissa
Manoela ocupa 2 terrenos
e custou R$ 9 milhões
Larissa Manoela está de
casa nova. A artista acaba de
comprar uma mansão, avaliada em R$ 9 milhões, em
um condomínio de luxo do
Rio de Janeiro. De acordo com
o colunista Léo Dias, a atriz,
que se mudou para a cidade
maravilhosa após ser contratada pela TV Globo, e já se
adaptou totalmente ao estilo
de vida carioca, comprou uma
casa construída em 2 terrenos
no condomínio Novo Leblon,
situado na Barra da Tijuca,
zona oeste do Rio. Ainda segundo a publicação, o novo
local escolhido por Larissa Manoela para viver, tem à disposição de seus moradores um
parque aquático com diversas
piscinas, sauna, sala de ginástica, quadras poliesportivas,
churrasqueira, salão de festas,
espaço para crianças, pista de
skate, restaurantes, entre outros espaços para lazer. (Carmen Moreira, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia de ter fé e de desapego
do que você está fazendo. Traga
um senso de comunidade e utilidade às suas ações. Quanto mais
humildade houver, que é o que
essa Lua Crescente pede de você,
mais o seu financeiro ficará estável. Tome cuidado com ideias e
sentimentos obsessivos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Dia para planejar as coisas
nos mínimos detalhes para que
elas saiam perfeitas e você avance
com maestria em direção aos seus
objetivos. Cuidado com a tentativa
de querer controlar tudo o que
está acontecendo à sua volta e
não conseguir se concentrar.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
O dia pede de você muita gratidão e conexão com coisas mais
profundas. Não fique na superfície
da vida. Sempre que aprofundar,
descobrirá verdades absolutas. O
dia traz integridade de paz que
encontra com a gratidão, e a gratidão está na simplicidade.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Dia de agir. Avance, continue
e persevere. Para você, hoje é um
dia mais focado na matéria. É
preciso realizar, tirar da frente e
fazer coisas mais objetivas e burocráticas. Nada consegue te parar, pois você está com muita
energia e coragem. Tenha cuidado
com a agressividade.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Muita criatividade, entusiasmo
e vontade de viver. Cuidado para
não querer satisfazer somente os
seus desejos, pois o lado financeiro pode apertar. Para que você
consiga ter um dia mais equilibrado, realize o que quer, mas
com certo senso de maturidade.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Dia de trabalhar a ruptura, a
quebra de pensamentos e os padrões mentais. É um dia de inovação. Você já está nessa quebra,
então pode ser muito fácil se reinventar, surpreendendo as pessoas
que pensam te conhecer, porque
existe um amadurecimento.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Existe muita sedução neste
dia. Cuidado com excessos. Para
quem está solteiro, podem surgir
novidades no campo amoroso,
mas algumas podem ser um barco
furado. Coloque os pés no chão
e não se deixe levar por ilusões.
Viva e se permita, mas analise.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Dia de manter a estabilidade,
então nada de fazer muito gastos.
O desafio é você se manter estável, porque podem vir muitas tentações neste dia, tirando você do
caminho. O interessante é manter
o autocontrole. Cuidado para não
ficar isolado e rígido demais.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
O seu dia está aberto e você
pode conseguir a ajuda de que
precisa para resolver os seus problemas, inclusive poderá ser um
momento de celebração em conjunto. Pode surgir uma notícia
boa na família, um evento, uma
festa acontecendo, uma reunião.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Dia de trabalhar para sustentar
a sua verdade. Cuidado com a facilidade de vestir máscaras para
se beneficiar de uma situação.
Cuide do excesso de politicagem.
Tirando esse fato, é importante
ser diplomático, mantendo a sua
verdade e a sua essência.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Não é um bom dia para assinar
contrato, fazer gastos extremos
e se preocupar. Mantenha certa
leveza, mas com os pés no chão.
Encare a realidade, mas não com
pessimismo, porque as coisas podem ficar mais difíceis do que estão. Cuidado com essa postura.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Alguma coisa pode ser retomada com uma boa perspectiva
para você. É um bom dia para
perdoar, pedir perdão e trabalhar
emocionalmente para ter aberturas acontecendo em sua vida,
inclusive essa que você achava
que nem podia acontecer, mas
que volta a dar certo.
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Essência

Procedimento devolve a
aparência saudável e jovial
O tratamento
de Fios de
Sustentação
Facial é o mais
procurado no
momento por
apresentar
resultados
incríveis sem
perder a
naturalidade e
ainda tratando
a pele
Lanna Oliveira
Volume, contorno, sustentação, viscosidade, suavidade
estão entre as características
de um rosto com aparência
saudável e jovial. E quem não
gostaria de tê-lo assim a vida
toda, não é mesmo? Mas o
processo de envelhecimento
é natural e, infelizmente, vai
pegar a todos nós. Com ele,
nossa produção de colágeno
diminui e todas essas características começam a dar lugar à perda de elasticidade,
tônus muscular e à falta de
sustentação dos tecidos. Para
resolver essa deficiência eminente existe a revolucionária
técnica dos Fios de Sustentação Facial.
Aquele rosto que um dia
foi jovem aparece com um aspecto cansado, com a pele mais
áspera e rugas mais profundas,
como as do famoso bigode chinês. Mas calma! Envelhecer

pode até ser um processo irreversível, mas manter-se bonita/o é uma escolha. Segundo
a farmacêutica especialista em
harmonização facial Ludmila
Garcez, você pode escolher
cuidar da sua aparência e melhorar a sua autoestima por
meio de tratamentos disponíveis no mercado. Os Fios de
Sustentação Facial, por exemplo, têm ótimos resultados no
rejuvenescimento facial.
Ludmila explica que os
Fios de Sustentação são uma
tecnologia muito utilizada em
procedimentos estéticos.
“Existem diferentes tipos de
Fios de Sustentação, com funções que atendem a necessidades distintas. Mas há um
propósito comum a todos os
tipos de Fios, que é o rejuvenescimento, inclusive, os Fios
de Sustentação também são
chamados de Fios de Rejuvenescimento”, diz. Atualmente,
existe no mercado, uma infi-

Existem diferentes
tipos de Fios de
Sustentação, que
atendem a
necessidades
distintas, mas há um
propósito comum a
todos que é o
rejuvenescimento

nidade de tipos e modelos de
fios, e isso pode acabar trazendo um pouco de confusão
para alguns pacientes.
De forma geral, existem
dois tipos de fios: os absorvíveis (fios silhouette e fios de
pdo) e os não-absorvíveis, ou
seja, os permanentes (fios russos, fios de ouro, fios búlgaros).
“Os fios são chamados de fios
de sustentação, mas a questão
é que nem todos sustentam,
pois alguns tem finalidade de
suporte de colágeno e outros
tem objetivo de preenchimento”, diz a especialista em estética avançada, enfatizando
a importância de se ter um
profissional competente para
direcionar o melhor tratamento para cada necessidade.
Os fios de sustentação, ou
fios bioestimuladores, são o
tratamento mais em alta do
momento por apresentar resultados incríveis sem perder
a naturalidade e ainda tra-

tando a pele. “A colocação dos
Fios é minimamente invasiva.
Sob anestesia local, o que não
causa dor no paciente, eles
são inseridos por meio de microcânulas, uma espécie de
agulha sem ponta, em mínimos furos realizados nos locais a serem inseridos os fios.
Os orifícios na pele se fecham
imediatamente sem deixar
vestígios”, explica Ludmila.
Simples, rápido, sem dores,
sem cortes, sem traumas e
com uma recuperação rápida.
Os Fios de Sustentação Facial
chegaram para revolucionar
o que se fazia em termos de
procedimentos estéticos para
rejuvenescimento facial. Acessível, a técnica agora está
mais perto de você e da sua
autoestima. Não pode-se impedir a ação do tempo, mas é
possível, com o auxílio de
quem entende e desenvolve
um trabalho de qualidade,
freá-la. Ludmila busca esse
intuito, apresentar um local
completo para renovar a beleza, bem-estar e autoestima.
Para dividir seu conhecimento sobre indicações do
procedimento, o processo,
efeitos e pós tratamento, o
tempo de duração dos resultados, entre outras coisas, a
farmacêutica especialista em
estética avançada Ludmila
Garcez, inaugura no próximo
sábado (14), às 9h30, sua nova
clínica. O espaço que leva seu
nome também oferecerá procedimentos como harmonização facial, botox, rinomodelação, microagulhamento,
enzimas, bcaa injetável, drenagem e muito mais. O espaço
fica localizado no Setor Marista, na Rua 9, Nº 1599, lojas
6 e 7. (Especial para O Hoje)
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t
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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.
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

O ﬁlme ‘Doutor
Estranho no
Multiverso da
Loucura’ segue em
cartaz nos cinemas
de Goiânia e
Aparecida

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 447 milhões de
dispositivos digitais
em uso no Brasil, o
País pode ter um
computador por
habitante em 2023,
aponta estudo

Com incerteza econômica, venda de
computadores deve crescer só 10%
Fotos: Reprodução

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE) é maior
que a média de
114,4 pontos registrada entre
março de 2015 e
fevereiro de 2020,
isto é, nos cinco
anos anteriores à
pandemia
Ana Bárbara Quêtto
O Indicador de Incerteza
da Economia (IIE) chegou a
115,9 pontos no mês de maio,
subindo um ponto. O índice é
maior que a média de 114,4
pontos registrada entre março
de 2015 e fevereiro de 2020,
isto é, nos cinco anos anteriores
à pandemia. O indicador é medido pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) e foi
divulgado na última semana.
Este desempenho indica um
momento de incerteza moderadamente elevado. Segundo
a economista Anna Carolina
Gouveia, o valor deve sempre
estar na casa dos 100. “Apesar
de o índice não ter um valor
máximo ou um mínimo de referência, ele é padronizado
para sempre girar em torno
dos 100 pontos. Quando ele
está nesse nível, o cenário está
moderado. Ou seja, a incerteza
não está nem alta nem baixa.”
Para concluir a análise, a
pesquisa coleta informações
de jornais brasileiros e do
mercado financeiro. É construída em cima de dois componentes: o IIE-Br, com peso
de 80% no resultado final, e
o IIE-Expectativa, com 20%.
Em maio, eles tiveram praticamente o mesmo resultado.
O IIE-Br tem em vista a frequência com que as notícias
sobre a incerteza econômica
saem na mídia. Dessa forma,
quanto mais publicado em
jornais, maior será o fator.
Em maio, o aumento foi de
0,5 ponto, chegando a 114,1.
Já o segundo indicador estima
as previsões dos analistas eco-

temos um telefone por TV.
“Nota-se que a base instalada
em uso no Brasil e no mundo
de telefones é maior que a de
TVs, que, por sua vez, é também maior que a de computadores”, diz o estudo.

Notebook ou
smartphone?

nômicos em relação à inflação, taxa câmbio e taxa Selic
no ano seguinte.
Quando o IIE-Expectativa
está muito alto significa que
há uma dispersão entre essas
variáveis, ou seja, o mercado
está assimétrico em relação
a como elas estarão daqui a
um ano. Com esse índice de
disparidade na economia, de
acordo com o estudo, outra
pesquisa também feita pela
instituição afirma que as vendas de computadores devem
crescer.

Venda de eletrônicos

Segundo o levantamento
anual divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os
fabricantes devem esperar
um avanço menor em 2022.

A projeção é de alta de 10%
nas vendas de computadores
em 2022, considerando desktops, notebooks e tablets.
Em 2021, 14 milhões de computadores foram vendidos. O
setor teve uma alta de 27%
sobre o ano anterior.
Estima-se que os computadores ultrapassem a população brasileira em 2023, com
216 milhões em uso até o começo do ano. A venda dos
aparelhos, segundo a FGV,
teve um crescimento de 27%,
com mais de 14 milhões de
unidades comercializadas. O
crescimento em relação a
2019 não foi tão forte.
Em junho de 2022, conforme a pesquisa, para cada computador no Brasil existe 1,3
TV ou 1,3 telefone e também

Por outro lado, o Brasil
tem em torno de 1,2 aparelhos
celulares por habitante. As
vendas dos smartphones tiveram um crescimento de
27%, com mais de 14 milhões
de unidades comercializadas. Assim, é possível perceber que com a aceleração da
tecnologia as pessoas estão
priorizando comprar smartphones, uma vez que muitos
não possuem o poder aquisitivo para ter os dois.
Para Cláudio Abdala, estudante de jornalismo, o celular já consegue substituir
muitas funções do computador. “Ele tem algumas vantagens por ser mais móvel, o
computador você não consegue carregar para todo lugar
que nem o celular. Mas, querendo ou não, o computador
ainda tem ferramentas a mais
que auxiliam muito no dia a
dia.”, explica o jovem.
Quando indagado do por
quê precisava do computador,
Cláudio afirma que necessitava de um eletrônico que

conseguisse guardar muitos
dados. “Eu queria porque um
computador consegue suportar mais jogos e jogos que
exigem uma máquina de mais
alta qualidade, coisa que o
celular e o notebook não conseguem”, afirma.
Em relação ao acesso à internet, o celular ainda é a
primeira opção. No Brasil
existem muitos pré-pagos desativados. Em 2021, as vendas
de smartphones cresceram
27%, com mais de 14 milhões
de unidades comercializadas.
Para 2022, a pesquisa estima
um crescimento perto de 10%.
O estudo contabilizou mais
de 242 milhões de telefones
celulares em uso no Brasil, o
que representa 1,1 aparelho
por habitante, ou 113% da
população. Nesta escala, o País
está acima da média mundial
de 91% da população, mas
ainda abaixo dos 136% registrados nos Estados Unidos.
O levantamento teve uma
amostra de 2.650 médias e
grandes empresas retratando
o cenário atual e as tendências
de tecnologia do ambiente.
“O texto analisa a evolução
dos dispositivos digitais (computador e smartphone) e dos
softwares. Em breve teremos
mais dispositivos inteligentes
ou digitais do que humanos”,
conclui a pesquisa da FGV.
(Especial para O Hoje)

