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Operação Volta às Aulas em 25 escolas

Prefeitos comentam
pesquisa FoxMappin
que mostra Ronaldo
Caiado na liderança

As ações se estendem até o dia 25/08, em cerca de
25 instituições escolares, onde os agentes de trânsito orientarão pedestres e motoristas sobre a travessia segura na faixa de pedestres. Cidades 10

A reportagem conversou com algumas das principais lideranças da base
caiadista. Prefeitos de regiões estratégicas do estado, e de partidos distintos, são unânimes
em afirmar que o cidadão tende a dar mais quatro anos de poder ao governador. Política 5

Ação tem início na Escola Municipal Itamar Martins Ferreira

Thais Magalhães/CBF

Brasil conquista Copa
América Feminina
Desemprego cai
para 9,3% no
2º trimestre

Dados revelam que a população
ocupada é a maior desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. Economia 4

Com gol de Debinha, de pênalti, a Seleção Brasileira derrotou a
Colômbia por 1 a 0, conquistando a competição pela oitava vez,
sendo a primeira estrelas do trio Cristiane, Formiga e Marta.

IBGE inicia
Goianos buscam hábitos
saudáveis para o corpo e mente censo domiciliar
O número de doenças associadas à falta de hábitos saudáveis como
diabetes, hipertensão e obesidade aumentaram. Mas, nos últimos dois
anos foi possível observar um comportamento diferente com relação a
estilo de vida dos goianos. Iniciativas distintas demonstram maior interesse
por práticas saudáveis em meio a correria do dia a dia. Cidades 9

nesta segunda

Em Goiás o IBGE vai se reunir com
as autoridades policiais para traçar
estratégias que garantam tranquilidade e maior proteção. Política 6

Violência contra
LGBTQIA+ cresce
mais de 160%
Em 2020, 141 pessoas sofreram
lesão corporal, no ano seguinte
foram 368. Goiás é o segundo estado mais violento. No que se
refere ao número de homicídios
a LGBTQIAPN+, Goiás teve a
maior variação registrada, com
taxa de aumento de 375,0%.

Marco Fontenelle

a contenção de custos e o
amadurecimento tardio
Opinião 3

Cidades 11

José luiz teJón

caberá à ciência
o aumento da
produção de alimentos?
Opinião 3

Empreendedorismo na juventude rende frutos

Júlia Galvão vem ao 'Papo Xadrez' compartilhar sua caminhada enquanto
empreendedora que, ainda na juventude, já lhe rendeu milhões. Essência14
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Jair Ventura valoriza
"vitória de milhões"
do Goiás no Brasileirão
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Base unida, Caiado foca
vitória no primeiro turno
Ivan foi preso no dia 22 de julho em Belo Horizonte (MG)

PGR pede prisão
de homem
que ameaçou
ministros do STF
No último domingo (31) a vice-procuradora-geral da
República, Lindôra Araújo, pediu ao Supremo Tribunal
Federal (STF), que indefira a prisão preventiva de Ivan
Rejane, preso na semana passada após atacar ministros
dos Supremo e políticos ligados à esquerda. Ela solicita
ainda que o homem seja colocado em prisão domiciliar
com monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Ivan foi preso no dia 22 de julho em Belo Horizonte
(MG). Ele é suspeito de veicular informações falsas acerca
da atuação do Supremo, além de ameaçar ministros. O
homem chegou a tentar resistir à prisão. Nas postagens,
o homem fez diversos ataques a Luiz Inácio Lula da
Silva, Gleisi Hoffmann e Marcelo Freixo, além de criticar
ministros do STF indicados pelo PT.
“Inicialmente, insta salientar que a prisão preventiva
é uma medida excepcional, a “ultima ratio” na busca da
eficácia da persecução penal, de maneira que deve estar
baseada em elementos concretos que individualizem a
necessidade da segregação cautelar, em observância aos
princípios da legalidade e da não culpabilidade”, sustenta
a vice-procuradora-geral.
A legalidade da prisão preventiva, argumenta a vice-procuradora-geral, ocorre se forem preenchidos os pressupostos
“da existência de elementos objetivos e concretos que comprovem a materialidade e autoria delitivas, assim como do
risco concreto que a liberdade do investigado implica à ordem
pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação
da lei penal”. (Alexandre Paes, especial para O Hoje)

Faltando menos de 15 dias para o início oficial da campanha eleitoral, o governador Ronaldo Caiado (UB) busca a reeleição reforçada
por 12 partidos aliados e mais de 200 prefeitos.
Soma-se a eles, centenas de ex-prefeitos, primeiras-damas e vereadores, além disso, o discurso de uma gestão exitosa em saúde, segurança, educação, rede de proteção social e
equilíbrio fiscal. Em termos de campanha eleitoral, tem a seu favor o fato de ser o único postulante ao Palácio das Esmeraldas, até agora,
com chapa majoritária completa. Embora seja
a primeira vez na história política goiana que
um candidato ao governo terá quatro candidatos
ao Senado. Uma novidade jurídica que reforça
o capital político de Caiado nas urnas. Sem entraves dentro da base que ameace a união de
suas forças, Caiado trabalha para ampliar a
vantagem que as pesquisas dão a ele. Em todas
elas sinalizam uma boa vantagem frente aos
concorrentes, mas insuficiente para vencer no
primeiro turno. A diferença ainda leva a disputa
para o segundo turno, mas aliados ouvido pela
Xadrez dizem que, a partir de agora com a
questão da vaga ao Senado pacificada, o foco
é ganhar a disputa logo no primeiro turno. A
avaliação é que as pesquisas mostram
que, se Marconi Perillo desistir da
disputa ao governo,
o voto conservador do tucano,
principalmente
ligado ao agronegócio, tende
a migrar para
Caiado.

Naçoitan e Mangão

Dois prefeitos que estão distantes um do
outro, mas próximos a Caiado vão dividir mesa
de café com o governador. O de Novo Gama no
Entorno do DF, Carlinhos do Mangão (PL) e o de
Iporá, Naçoitan Leite (UB). Novo Gama é um exreduto do PSDB assim como Iporá que num passado recente, era tucano raiz.

xadrez@ohoje.com.br

Bloco nas ruas

Ronaldo Caiado conta com um exército
de apoiadores liderado por prefeitos e
vereadores nos 246 municípios nas mais
variadas siglas, incluindo adversários.
Nesta segunda-feira (1º), senta à mesa
para mais uma rodada com gestores dos
22 municípios da região Sudeste. No café
com eles, Caiado vai reforçar as parcerias
e empenho junto às suas cidades na
defesa da reeleição.

Podcast Marconi...

Ainda indefinido quanto ao seu destino
político se disputa o governo, Senador
ou deputado federal, Marconi Perillo
(PSDB) mantém a militância em estado
de alerta. Agora ele aderiu ao instrumento
mais contemporâneo dos políticos antenados com a massa: o Podcast. No recorte
que circula nas redes sociais, ele dá pistas
sobre seu comportamento político sustentado em lealdade, gratidão e justiça.
Deve vir decisão por ai na reunião do tucanato de quinta-feira (4).

...e Mendanha

Outro que aderiu à nova ferramenta
de comunicação voltada aos mais jovens,
é o pré-candidato ao Governo de Goiás,
Gustavo Mendanha (Patriota). Ele quer
ampliar o diálogo com os cidadãos goianos para discutir e apresentar propostas,
caso vença a disputa.

PT? Tô fora!

Sem nenhuma novidade debaixo do
Sol do União Brasil, Luciano Bivar joga a
toalha e desiste da corrida eleitoral para
presidente da República. A realidade das
pesquisas ‘matou’ o sonho e Bivar deve
disputar a reeleição para deputado federal.
Bivar havia declarado no dia da desistência
que poderia apoiar o petista Luiz Inácio
Lula da Silva. Prontamente o governador
Ronaldo Caiado disse um sonoro “Lula?
Tô fora”! Embora sempre tenha tido uma
relação respeitosa ao PT nos seus mais de
30 anos no Congresso e agora governador,
Caiado delimitou uma fronteira ideológica
entre a sigla e ele. (Especial para O Hoje)

Dirigentes garantem que PSB
estará em chapa majoritária
O ex-governador manteve o segredo
sobre qual cargo pretende disputar, mas
deixou claro, sobre posição na chapa
Francisco Costa
O ex-governador José Eliton manteve o segredo sobre
qual cargo pretende disputar
este ano, mas deixou claro,
durante a convenção estadual
do PSB no domingo (31), que
o partido estará em chapa
majoritária. “Não busco candidatura, mas sou soldado do
partido para o que der e vier.”
O evento aconteceu no Plaza
Inn Augustus Hotel, no centro
de Goiânia, entre 10h e 13h.
Vale citar, por causa de
outras convenções – e prováveis alianças – o PSB aprovou
a possibilidade da executiva
estadual definir a chapa majoritária até 5 de agosto, prazo
final desses eventos e dia que
o PT e PSDB realizarão seus
atos, além de outras siglas.
PT e PSDB foram destacados,
pois Eliton convocou, durante
seu discurso, as duas siglas –
especialmente o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) –
a se aliarem pelo bem do Estado e do País.
O objetivo é fortalecer o
ex-presidente Lula (PT) e o
ex-governador de São Paulo
Geraldo Alckmin (PSB) na disputa deste ano contra Jair

Bolsonaro (PL), que ele disse
ser responsável por um governo “obscuro” e que coloca
em risco a democracia.
Vale citar, conforme revelado pelo Mais Goiás ainda
antes da convenção, Marconi
será o candidato ao governo
das esquerdas. A expectativa
é que o PT e o PSB estejam
juntos. Inclusive, conforme
reportagem do Jornal O Hoje,
Marconi e José Eliton tem
mantido conversas intensas
para disputarem o pleito deste ano em uma mesma chapa.
O discurso do ex-governador José Eliton deu um tom
de provável união nesse sentido. “Por que estamos aqui?
Por um valor que nos une: a
democracia”, declarou. “Estou
aqui atendendo um chamamento do PSB e o PSB estará
na chapa majoritária”, garante. Uma fonte de dentro do
PSB disse ao Jornal O Hoje,
contudo, que Eliton deverá
ocupar a chapa das esquerdas
na disputa ao Senado.

Elogiou

Deputado estadual e aprovado como candidato a deputado federal, Alysson Lima
(PSB) não poupou elogios a

partido, o deputado federal
Elias Vaz afirmou que o partido, seja com nome ao governo ou ao Senado, poderá
criar as melhores condições
para Lula em Goiás. Como
mencionado, ele pretende
continuar as conversações até
a próxima sexta-feira (5) para
fechar alianças e definir a
chapa majoritária do PSB.
Na ocasião, contudo, as
chapas de deputados estadual
e federal foram oficializadas.
Na corrida à Assembleia Legislativa de Goiás, a legenda
terá 42 nomes e à Câmara Federal, 18. As eleições ocorrem
2 de outubro.

Marconi

“Estou aqui atendendo um chamamento do PSB
e o PSB estará na chapa majoritária”, garante
José Eliton durante discurso
na convenção. Para ele, uma
das principais conquistas do
PSB foi filiar o ex-governador.
“Veio para ter protagonismo.”
“Precisamos vencer uma
guerra. Não contra uma pessoa ou partido, mas contra
uma ideologia maldosa que

destrói o País”, disse sem citar
o atual governo federal. “Nós
temos a obrigação de manter
a democracia. Não podemos
permitir que ela seja destruída”, disse após elogios a Eliton

Chapa

Presidente estadual do

Em relação a Marconi, o
tucano, segundo informado
pelo portal, estaria autorizado a compor com o PT em
Goiás após reuniões com o
presidente do PSDB, Bruno
Araújo, e também com o senador Tasso Jereissati. Durante a última semana ele
também teve conversas frequentes com o PT nacional.
Anteriormente, o ex-governador chegou a ser cogitado para sair deputado federal, mas o recuo ao governo
foi desmentido por esse interlocutor. Com o PT, o tucano
teria a estrutura de tempo de
TV que tanto deseja. Somado
ao PSB, ele estaria ainda mais
seguro, é a avaliação. (Especial para O Hoje)
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Caberá à ciência o aumento
da produção de alimentos?
José Luiz Tejón Megido

mais e melhor a fotossíntese.
Sabemos nos estudos da genética que sempre
que ampliamos um ângulo , uma competência
O colunista do Estadão, Fernando Reinach,
no melhoramento genético de uma planta,
registra na sua coluna sobre ciência da última
outros fatores precisam ser avaliados, pois posemana uma descoberta de cientistas chineses
dem representar debilidades que precisariam
de um gene capaz de aumentar em 50% a proser repostas na administração dessas lavouras,
dução de arroz e trigo por hectare. A pesquisa
como por exemplo complementos pontuais de
na área da engenharia genética já surpreendeu
nutrientes, para nunca nos esquecermos da lei
o mundo na virada dos anos 90 com sementes
de Liebig, agrônomo que concluiu estar nos fageneticamente modificadas resistentes a hertores mais carentes, o que chamou da “lei dos
bicidas, e outras resistentes a pragas, como a
mínimos” o maior desafio para obtermos o máhelicoverpa armigera, e doenças.
ximo potencial daquela planta.
O trabalho dos geneticistas ao longo das últiMas isto fica para nossos doutores e pesquisamas décadas tem sido na busca de sementes
dores tratarem, vai aqui uma convocação ao CCAS,
com maior capacidade de produtividade, com
Conselho Científico do Agro Sustentável nos ajudar
maior resistência aos fatores hídricos e também
neste debate visionário. O Prof. Dr. Joaquim Manuma produção de grãos e de hortaliças e frutas
chado, geneticista, me mandou uma mensagem
com maior potencial nutricional, de sabor e de
falando que essa descoberta dos chineses é uma
facilidade no transporte.
“coisa fina e sem transgênicos clássicos”.
Em 50 anos multiplicamos por quase 8 vezes
Entretanto se a ciência se desena produção nos campos com tecnovolver a um limite de multiplicar os
logia enquanto a área usada cresceu
Seria ﬁcção, ou
grãos e a produção agropecuária de
apenas duas vezes mais: 8 vezes 2.
forma
exponencial, se dentro de cada
Jeremy Rifkin, escritor norte-ameestará na ciência
grão de trigo, soja, feijão e arroz, da
ricano dentre seus best sellers estão
uma mudança
mesma forma seu aproveitamento
os livros “O fim dos empregos” e “O
revolucionária
agroindustrial for multiplicado exposéculo da biotecnologia”. Numa ficção ele considerava que a produção para produção de nencialmente, e se tudo isso ocorrer
em paralelo a análises sensoriais de
de alimentos, fibras, e derivados dos
solos, passariam a ser cada vez mais muitos mais grãos sabor e satisfação das nossas percepções humanas como consumidores,
em labfarmers, do que em vastas
por hectare, e
poderemos imaginar nos próximos
extensões de terras.
muito mais
100 anos brutais revoluções com o
No último dia 22, Reinach aponta
exatamente uma nova potencial des- proteína e energia uso de muito menos terras para a produção agroalimentar, agroenergética,
coberta genética de um gene descogrão a grão?
e talvez muita liberação de terras para
berto por cientistas chineses capaz
os gigantescos “refúgios ambientais”.
de aumentar em 50% a produção de
O que já foi a maior fazenda pecuária dos
arroz e de trigo no mesmo hectare. De fato os geEstados Unidos até os anos 80 na Califórnia,
neticistas, não só os que trabalham com melhoraTejon Ranch, hoje é um gigantesco parque sermento clássico observando o comportamento das
vindo, inclusive, para cenários do cinema de
variedades e benefícios dos cruzamentos, mas a
Hollywood, mas os motivos foram outros, não
genética contemporânea introdutora de genes
os científicos deste texto.
numa planta, e agora com a edição gênica, que
Portanto seria ficção, ou estará na ciência uma
não introduz genes novos mas os reedita naquela
mudança revolucionária de produtividade para
específica variedade vegetal, estão de fato no coprodução de muitos mais grãos por hectare, e
mando das cadeias produtivas do agronegócio.
muito mais proteína e energia grão a grão?
Falamos aqui no Agroconsciente que agroDessa forma, quais serão os papéis dos novos
negócio vai do gene da genética ao meme da
agricultores, pecuaristas, agrônomos, veterinários,
percepção neurônica do consumidor final e do
zootecnistas, geneticistas, sensorialistas, nutricidadão. A genética impacta decisivamente a
cionistas e profissionais de marketing agroinperformance dos vegetais e da proteína animal,
dustriais e comerciais?
e consequentemente exige produtores rurais
Como será o “master
muito mais avançados na sua gestão e de tudo
chef” nesse futuro cieno que envolve os modernos tratos culturais, a
tífico da alimentação?
mecanização e a digitalização.
O presente vira reMas nessa descoberta chinesa o gene batizado
sultado do futuro. 2122
de OsDREB1C atua comandando a planta como
não está tão longe assim
se estivesse o tempo todo com alta voracidade
e um bebê recém nascide luz, fotossíntese, e também com uma busca
do agora terá enormes
faminta de nutrição. A pesquisa ao longo de
José Luiz Tejón Megido é
chances de estar vivo e
dois anos revelou serem essas plantas de 41% a
membro do Conselho
Científico Agro Sustentáativo lá nesse futuro tão
68% mais produtivas do que as normais pois
vel (CCAS)
pertinho do presente.
captam mais nitrogênio do solo e transformam

O amadurecimento tardio das

estratégias de nuvem corporativa
Marco Fontenelle
Sabemos que o cobertor das empresas está
cada vez mais curto e isto faz com que recorram
à tecnologia para diminuir seus custos. O faturamento do mercado de serviços de TI no Brasil
ultrapassou os R$ 46 bilhões em 2021, representando um aumento de 5,9% em relação ao
ano anterior, indicou o IDC Brasil, consultoria
especializada em inteligência de mercado de
TI. O aumento foi impulsionado, principalmente,
pelo segmento de serviços gerenciados, com
destaque para provedores de serviços de data
centers, muito buscados pelo segmento corporativo e pelos provedores de infraestrutura de
cloud, tanto pública quanto privada.
Claro que esta demanda crescente faz total
sentido e é imperativo para as empresas. Tudo
isso é uma consequência, até certo ponto agressiva, de todo o trabalho de digitalização realizado
nos últimos dois anos em resposta à pandemia.
São estes gastos que irão planificar e servir de
alicerce para toda a onda da jornada de Transformação Digital aos quais as corporações estão
pressionadas a surfar.
A pesquisa CIO da consultoria Evanta, uma
empresa do Gartner, descobriu que 54% dos
entrevistados estão investindo em infraestrutura
de nuvem, a segunda maior área de gastos para
CIOs depois da segurança cibernética. Já a pesquisa “Pulse 2022”, da PwC, mostra que 35%
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

dos líderes de Tecnologia da Informação entrevistados estão alavancando investimentos em
infraestrutura para migrar de data centers tradicionais para baseados em nuvem e 28% estão
redefinindo arquiteturas corporativas para serem baseadas em nuvem.
E é neste ponto que é necessário atenção. Está
claro que não é possível pensar em investimentos
em TI sem que eles estejam calcados em cloud
computing, no entanto, não se tratada somente
de mover cargas para baratear custos. É fundamental que exista uma estratégia sólida para que
a nuvem realmente seja implementada para modificar os negócios e atender melhor os clientes.
Um novo estudo deste ano do BCG - Boston
Consulting Group sobre proficiência e maturidade
digital identificou que a adoção de soluções digitais,
quando escaladas de forma eficaz por toda a empresa, pode resultar em um crescimento de receita
entre 9% e 25%, e a redução de custos entre
8% e 28%. Ou seja: não
existem soluções simples
para problemas complexos. Não se trata de comprar tecnologia por comprar, mas, sim, de tê-la
como aliada para o imMarco Fontenelle é direpulsionamento dos retor geral de empresa de
soluções de cibersegusultados dentro de uma
rança
cultura de inovação.
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Confesso que me
incomoda colocar
minha assinatura ao
lados das de alguns
que contribuíram
para a escalada
protofascista no nosso
país, em especial
alguns representantes
sistema ﬁnanceiro.
Ainda assim, assinei
a carta em defesa
da democracia
André Janones sobre a assinatura de
carta pela democracia que já conta
com quase 1 milhão de rúbricas contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao
sistema eleitoral. Janones é pré-candidato à presidente pelo Avante e tem
conversas com o ex-presidente Lula

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
ao serem indagados, na estimulada, ou seja,
quando os nomes dos pré-candidatos são
apresentados, 53% dos eleitores goianos declararam voto ao atual presidente da república, Jair Bolsonaro (Pl). ele é seguido do
ex-presidente luiz inácio lula da silva. o petista registrou 25,3% das intenções. na esteira, aparece simone tebet (MDB) com 4,2%.
a emedebista é seguida por ciro Gomes
(PDt) com 2,4%, Pablo Marçal (Pros) com
1,1%, e leonardo Péricles (uP) com 0,2%. “ele
não acredita em pesquisa”, disse o leitor.
Leandro Machado

M

@ohoje
com o objetivo de facilitar a vida dos pais
ou responsáveis pelos alunos da rede estadual, o Governo de Goiás está lançando o
Boletim escolar digital, que dispensa a necessidade de ir às unidades escolares em
busca do documento. o sistema de consulta on-line e de emissão do boletim pode
ser acessado através dos portais expresso
(expresso.go.gov.br) e netescola (portalnetescola.educacao.go.gov.br), a partir de
qualquer dispositivo que dê acesso à internet. “isso facilita bastante para os pais”, comentou o leitor.
Raul Dantas (@rauldantas97)

N

@jornalohoje
o deputado federal e pré-candidato ao senado zacharias calil (uB) participou nesta
quarta-feira (27) de um encontro com a
classe médica na sede do conselho Federal
de Medicina, em Brasília. o encontro, que
contou com a participação do presidente
Jair Bolsonaro (Pl), debateu a saúde no
Brasil e a formação de uma bancada de
médicos no congresso nacional. “Depois
dele defender cloroquina em plena pandemia?”, perguntou o leitor.
Charley Araújo (@Charleyaraujo)

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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Taxa de desemprego cai para
9,3% no segundo trimestre
Os dados da
pesquisa revelam
que a população
ocupada é a maior
desde o início da
série histórica da
pesquisa, em 2012
A taxa de desemprego alcançou 9,3% no trimestre encerrado em junho, o que representa queda de 1,8 ponto
percentual em relação ao trimestre anterior. De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
é o menor patamar para o
período desde 2015, quando
ficou em 8,4%.
O número de desempregados caiu 15,6% no trimestre e
atingiu 10,1 milhões de pessoas,
1,9 milhão a menos que no trimestre anterior. Os números
estão na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua divulgada pelo IBGE.
Para a coordenadora de
Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, o movimento de retração da taxa de desocupação
no segundo trimestre é semelhante ao observado em outros anos. “Em 2022, contudo,
a queda mais acentuada dessa
taxa foi provocada pelo avanço significativo da população
ocupada em relação ao primeiro trimestre”, apontou.

População ocupada

Os dados da pesquisa revelam que a população ocupada é a maior desde o início
da série histórica da pesquisa,
em 2012. O contingente foi estimado em 98,3 milhões, o que
equivale a alta de 3,1% se comparado ao trimestre anterior.
Ao todo, representa 3 milhões de pessoas a mais no
mercado de trabalho. Entre
eles 1,1 milhão estão na informalidade. “Na comparação
com o mesmo período do ano
passado, o aumento é de 8,9

O número de desempregados caiu 15,6% no trimestre e atingiu 10,1 milhões de pessoas, 1,9 milhão a menos que no trimestre anterior
milhões de trabalhadores. Com
o crescimento, o nível da ocupação - percentual de ocupados
na população em idade para
trabalhar -, foi estimado em
56,8%, avançando 1,6 ponto
percentual. frente ao trimestre
anterior”, completou o IBGE.
O número de trabalhadores
informais foi estimado em 39,3
milhões e também é o maior
da série histórica do indicador,
que começou em 2016. Em relação ao trimestre anterior,
significa avanço de 2,8% (1,1
milhão de pessoas). Fazem parte dessa população os trabalhadores sem carteira assinada, empregadores e conta própria sem CNPJ, além de trabalhadores familiares auxiliares.
A taxa de informalidade
ficou em 40% no trimestre
encerrado em junho. Segundo
Adriana Beringuy, entre outros fatores, os números sofreram influência, nesse segundo trimestre, da retomada
do crescimento do número
de trabalhadores por conta
própria sem CNPJ, que havia
caído no primeiro trimestre.
“Além disso, outras categorias principais da informa-

lidade, que são os empregados
sem carteira no setor privado
e os trabalhadores domésticos
sem carteira, continuaram aumentando”, informou.

Conta própria

O número de trabalhadores por conta própria, somados os formais e os informais,
foi estimado em 25,7 milhões.
Esse é o maior contingente
para um trimestre encerrado
em junho desde 2012. Frente
ao trimestre anterior houve
alta de 1,7% (431 mil pessoas)
e de 4,3% (1,1 milhão de pessoas) em relação ao mesmo
período do ano passado.
Entre os empregados sem
carteira assinada no setor privado houve crescimento de
6,8% ou mais 827 mil pessoas,
se comparado ao último trimestre. “Com isso, o contingente também foi o maior da
série, ao ser estimado em 13
milhões de pessoas", informou o IBGE.
O número de trabalhadores domésticos sem carteira
cresceu 4,3% no período, o
equivalente a 180 mil pessoas.
Com a alta, essa categoria

passou a ser formada por 4,4
milhões de trabalhadores”.
A pesquisa mostrou ainda
que o crescimento no número
de informais está relacionado
a algumas atividades do setor
de serviços, impactadas pelas
medidas de isolamento social
durante a pandemia.
De acordo com a coordenadora, é possível observar
que parte importante dos serviços, como os prestados às
famílias, tem grande participação de trabalhadores informais e está influenciando essa
reação da ocupação. “Isso também tem ocorrido na construção, setor com parcela significativa de informais. Então,
a informalidade tem um papel
importante no crescimento da
ocupação”, completou.
No mercado de trabalho
formal, a maior elevação em
termos absolutos ocorre nos
empregados com carteira assinada no setor privado. A
categoria cresceu 2,6% no trimestre, um acréscimo de 908
mil pessoas. No ano, o aumento é de 3,7 milhões de
trabalhadores ou 11,5%.
Já o número de emprega-

dores com CNPJ ficou estável
se comparado ao último trimestre. Na comparação anual,
subiu 12,7%. Dos 4,2 milhões
de empregadores, 3,4 milhões
ou 81% são formais.

Rendimento

O IBGE estimou o rendimento médio real habitual
em R$ 2.652. O valor representa estabilidade na comparação com o primeiro trimestre. No ano, apresentou queda
de 5,1%.
Em movimento contrário,
a massa de rendimento, que
é a soma dos rendimentos pagos a pessoas ocupadas, atingiu R$ 255,7 bilhões, um aumento de 4,4%, na comparação com o trimestre anterior
e de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Na visão da coordenadora,
os resultados refletem a expansão da ocupação no trimestre. “Embora não haja aumento no rendimento médio
dos trabalhadores, houve crescimento da massa de rendimento porque o número de
pessoas trabalhando é bastante elevado”, relatou. (ABr)

DÍVIDA

Contas públicas fecham maio com déﬁcit de R$ 33 bi
As contas do setor público
consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram déficit primário de
R$ 33 bilhões em maio deste
ano. As informações, divulgadas pelo Banco Central (BC),
mostram que o saldo negativo
foi maior que o registrado em
maio do ano passado, quando
as contas fecharam com déficit de R$ 15,5 bilhões.
De acordo com o relatório
de Estatísticas Fiscais, o resultado é decorrente de déficit
no Governo Central e das empresas estatais, na ordem de
R$ 40 bilhões e R$ 307 milhões, respectivamente. Já os
governos regionais registraram superavit de R$ 7,3 bilhões no mês.
O documento informa ainda que, nos 12 meses encerrados em maio, o superávit
primário do setor público consolidado atingiu R$ 119,9 bilhões, equivalente a 1,32% do
Produto Interno Bruto (PIB).
O resultado primário é formado pelas receitas menos
as despesas, sem considerar

nos 12 meses até maio de 2021.
O BC informou ainda que
o resultado nominal do setor
público consolidado, que inclui
o resultado primário e os juros
nominais, foi deficitário em
R$ 66 bilhões, em maio de
2022. No acumulado de 12 meses, o déficit nominal alcançou
R$ 380,6 bilhões (4,19% do PIB),
elevando-se 0,26 ponto percentual em relação ao déficit
acumulado até abril de 2022.

Dívida Pública

As informações mostram que o saldo negativo foi maior que o registrado em maio do ano passado
o pagamento de juros da dívida pública.

Juros

Os juros nominais do setor
público consolidado atingiram
R$ 33 bilhões em maio, frente
a R$ 21,9 bilhões em maio de
2021. De acordo com o BC, o
resultado decorreu, em espe-

cial, do aumento da taxa Selic
no período, mais do que compensando a melhora na trajetória das operações de swap
cambial (ganho de R$11 bilhões
em maio de 2021 e de R$26,7
bilhões em maio de 2022).
O swap cambial é a venda
de dólares no mercado futuro.
Os resultados dessas opera-

ções são transferidos para o
pagamento dos juros da dívida pública, como receita,
quando há ganhos, e como
despesa, quando há perdas.
No acumulado em 12 meses
até maio, os juros nominais
somam R$ 500,5 bilhões (5,51%
do PIB), comparativamente a
R$ 295,6 bilhões (3,7% do PIB)

A Dívida Líquida do Setor
Público (DLSP), que corresponde ao balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais,
fechou o mês de maio em R$
5,3 trilhões, o que corresponde
a 58,8% do PIB, com aumento
de 0,5 ponto percentual no mês.
Já a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) – que
contabiliza apenas os passivos
dos governos federal, estaduais e municipais – chegou
a R$ 7,1 trilhões ou 78,2% do
PIB em maio de 2022, com
redução de 0,8 ponto percentual do PIB no mês. (ABr)
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Prefeitos comentam pesquisa
que mostra Caiado na liderança
O HOJE conversou
com algumas das
principais
lideranças da base
caiadista.
Prefeitos de
regiões
estratégicas do
estado são
unânimes em
afirmar que
o cidadão tende,
de fato, a dar mais
quatro anos de
comando a Caiado
Felipe Cardoso
O levantamento mais recente do Instituto de Opinião
e Mercado, FoxMappin, do
grupo O HOJE, mostrou o governador Ronaldo Caiado (UB)
na dianteira. O governador,
que em todos os levantamentos divulgados até o momento
apresenta um percentual de
intenções de votos superior
aos 30%, se consolidou como
favorito na disputa que se
aproxima. Além disso, o nome
de Caiado também lidera em
todos os possíveis cenários de
segundo turno.
A articulação caiadista tem
chamado atenção por diversos
fatores. Um deles, diz respeito
à capacidade de aglutinação.
Caiado chegará à disputa eleitoral que terá início em 15
dias, com a maior quantidade
de partidos e lideranças ao seu
lado. Com isso, a expectativa
do governo, especialmente ante
a possibilidade de desistência
de um de seus principais adversários, o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB), é de
acachapar uma vitória ainda
no primeiro turno.
O HOJE conversou com algumas das principais lideranças da base caiadista sobre o
assunto. Prefeitos de regiões
estratégicas e importantes do
estado foram contatados e são
unânimes em afirmar que o
cidadão tende a dar mais quatro anos de comando a Caiado.
A começar pelo prefeito de
Iporá, Naçoitan Leite (UB). O
gestor, foi além ao chamar
atenção não apenas para o
trabalho do governador, como
também para as ‘derrapadas’
da oposição.
“O governador Ronaldo
Caiado tem feito obras na minha cidade e em toda região.
Isso também acontece nos 246
municípios goianos. Analisando as pesquisas, vejo que ele
merece um segundo mandato.
A [suposta] saída do Marconi
deixa o cenário ainda melhor.
Sem contar que o Gustavo
Mendanha falou que não conhece as contas, a situação, do
Estado. Ou seja, é o mesmo
que comprar uma empresa,
quem vai comprá-la precisa
saber de sua situação fiscal,
se tem dívidas, se não tem, enfim, acho que ele deveria saber
os dados do Estado antes de
entrar nessa briga”, declarou.
Carlinhos do Mangão (PL),
que comanda o município de
Novo Gama, também comentou o assunto. Para ele, além
de um “grande líder”, Caiado
também se destaca pelo poder
de articulação política. “Caiado
é uma pessoa que governa
para todos, independentemen-

Governador, que busca reeleição ao governo goiano, lidera no primeiro e em todos os prováveis cenários de segundo turno

Vanusa Valadares (Podemos), prefeita de Porangatu

Naçoitan Leite (União Brasil), prefeito de Iporá

Carlinhos do Mangão (PL), prefeito de Novo Gama

Já a prefeita de Porangatu,
Vanuza Valadares (Podemos),
rememorou a situação em que
Caiado encontrou o estado,
bem como os avanços que
Goiás pôde experimentar ao
longo dos últimos quatro anos.
“O que percebo é que o governador pegou um estado com
as finanças arrasadas, logo depois veio a pandemia e ele tinha um terreno bem definido
para que tudo desse errado,
mesmo assim ele foi lá e enfrentou a crise. Ele estruturou
a rede de saúde de todas as
regiões, montou os leitos de
UTI e deu condições para que
municípios tratassem seus pacientes”, lembrou.
Na sequência, a gestora chamou atenção para o que chamou de “revolução” nas áreas
da Educação e Segurança Pública. “Hoje os goianos têm
condições de andar pelas ruas
com tranquilidade, sem o receio de serem abordados por
criminosos. Caiado deu a volta
por cima e está em condições
de levar o estado a outro patamar. As pesquisas demonstram que o cidadão consciente
quer a permanência do nosso
governador, que vai fazer com
que nosso estado se desenvolva
ainda mais nos próximos anos.
A pesquisa não é uma surpresa
para mim. Tenho certeza que
o cidadão vai colocá-lo novamente no comando desse estado”, finalizou.
Humberto Machado, prefeito de Jataí, se mostrou otimista
em relação ao provável protagonismo de Caiado no pleito
que se aproxima. “As informações que temos é que o governador está numa crescente muito grande e temos total confiança de que o governador tem
todas as chances de vencer as
eleições ainda no primeiro turno”. Ele destacou a aceitação
do governo na região sudoeste,
assim como a guinada pela região do entorno de Brasília.

Números

Humberto Machado (MDB), prefeito de Jataí
te da sigla partidária. Digo isso
tendo em vista os acordos e
pessoas que ele apoia, algumas
que inclusive tem compromisso com outras bases”. Em outro
trecho, ele considerou que o
governador está liderando não
apenas por isso: “também por-

que tem trabalhado muito por
todas as cidades de Goiás e do
Entorno. Em todas as áreas,
ou seja, para segurança, educação, saneamento e infraestrutura. Sem contar que está
há quatro anos em um governo
sem corrupção”.

Nas últimas semanas, o Instituto FoxMappin voltou às
ruas para aferir as preferências
do eleitorado goiano. Os indicadores mostraram, na estimulada, que o governador Ronaldo Caiado (UB) segue na
dianteira com 34,1% das intenções de voto. Figuram na
segunda e terceira posição os
candidatos Gustavo Mendanha
(Patriota), com 23%, e Vitor
Hugo (PL) com 14,3%.

Na sequência, ou seja, em
quarto lugar, aparece o ex-governador de Goiás, Marconi
Perillo (PSDB), com 8,8% das
intenções de voto. Depois, com
4,8%, está Cintia Dias (Psol).
2,93% apontaram Wolmir
Amado (PT) como favorito, e,
por fim, 0,20% depositaram a
confiança em Edigar Diniz
(Novo). Do total, 9,07% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar. 2,24% disseram que vão
votar branco ou nulo.
Também foram aferidas as
intenções dos eleitores em
eventuais cenários de segundo
turno. Na primeira situação
hipotética onde o eleitor teria
que escolher entre Ronaldo
Caiado e Gustavo Mendanha,
o governador levou a melhor.
39,2% declararam voto no
atual chefe do Executivo, enquanto 36% escolheram mendanha. 11,8% disseram que
não votaria em nenhum dos
candidatos e outros 8,7% não
souberam opinar. 4,2% declararam voto branco ou nulo.
Em um segundo cenário,
onde Ronaldo Caiado enfrentaria o ex-governador Marconi
Perillo os números são os seguintes: 50,4% escolheram
Caiado enquanto 19,2% depositariam o voto em Marconi.
14% dos entrevistados não escolheria nenhum deles. Outros
9,6% não souberam opinar e
5,9% responderam que votariam branco ou nulo.
Em uma disputa entre o governador Ronaldo Caiado e Vitor Hugo, Caiado também levaria a melhor. 48,9% do eleitorado escolheu o gestor ao serem questionados entre ambos.
Outros 24,2% disseram que votariam em Vitor Hugo. 11,5%
disseram que não votaria em
nenhum dos dois e 9,4% não
opinou. 5,8% das respostas foram para votos brancos e nulos.
Em uma eventual disputa
entre o governador Ronaldo
Caiado e o candidato petista
Wolmir Amado, Caiado alcança
o maior protagonismo. 55,1%
do eleitorado goiano declararam voto no atual gestor. 10,1%
disseram que votariam em
Wolmir. 18,3% não votaria em
nenhum deles e outros 10,4%
não souberam responder. 5,9%
votaria, neste caso, branco ou
nulo. A pesquisa está registrada
no Tribunal Regional Eleitora
(TRE-GO) sob o protocolo número GO-01212/2022. (Especial
para O Hoje)
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Milícia em Piri

Problemas de grandes capitais chegaram
à bucólica e turística Pirenópolis (GO). Alguns
comerciantes e moradores do centro histórico
têm sido visitados por autodeclarados “vigias” de rua, em motocicletas com giroflex
– mas não são nem policiais tampouco de
empresa de segurança. Eles propõem taxa
mensal de segurança na porta. Há suspeita
de conivência da PM e o caso chegou ao comando da Secretaria de Segurança de Goiás.

Mais de 2,8 milhões de domicílios goianos receberão visita

IBGE inicia
pesquisa domiciliar
do Censo 2022
nesta segunda-feira
A partir desta segunda-feira (1º), começa em todo o
país a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022.
Mais de 2,8 milhões de domicílios, distribuídos nos 246
municípios de Goiás, receberão a visita de um dos
6.503 recenseadores do IBGE no período de 1º de agosto
e 31 de outubro para pesquisa do Censo.
Em Goiás o IBGE vai se reunir com as autoridades
policiais do estado e da capital para traçar estratégias
que garantam tranquilidade e maior proteção tanto
para os cidadão quanto para as equipes em campo.
O IBGE vai utilizar dois tipos de questionário no
Censo Demográfico 2022. Todos os domicílios responderão ao questionário Básico, que conta com 26 perguntas. O tempo estimado para respondê-lo é de aproximadamente 5 minutos.
Em alguns domicílios escolhidos aleatoriamente
pelo sistema do Censo, o morador responderá às perguntas do questionário ampliado, que conta com 77
perguntas (já incluindo as do questionário Básico).
Neste a previsão de resposta é de 16 minutos.
Com a experiência exitosa na coleta de suas pesquisas
via telefone durante a pandemia, o IBGE traz mais
uma opção para responder o questionário da maior e
mais complexa pesquisa do instituto. Além da tradicional
entrevista presencial e da opção pelo preenchimento
on-line do questionário, será possível, caso seja de interesse do morador, realizar a entrevista do Censo Demográfico 2022 através do telefone. (Alexandre Paes,
especial para O Hoje)

FUNAI numa portinha
Paraíso em perigo

O ministro do STF Ricardo Lewandowski é relator da ação sobre titularidade do Arquipélago de Fernando de
Noronha na qual a União alega que o
Estado de Pernambuco descumpre contrato de manutenção da (por ora) paradisíaca ilha no alto-mar do Atlântico.
Nova audiência entre as partes será dia
9, próxima terça-feira. O governo estadual é suspeito de autorizar edificações
na faixa de praia e de uso sem o aval da
Secretaria de Patrimônio da União. Em
suma, a ilha vive especulação imobiliária
com pousadas e casas de luxo, mais
voos e ultrapassa limite de visitantes.

A lista de Arruda

A canetada monocrática do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, liberando José Roberto Arruda (PL)
das condenações e abrindo caminho
para candidatura fez o cacique capitalizar o seu passe eleitoral. Com apoio
do presidente Jair Bolsonaro, seu colega
de partido, Arruda – que ainda conta
com forte espólio de votos – entregou
ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que tenta a reeleição,
uma lista com 10 reivindicações para
sua aliança. Entre elas, o controle do
BRB e Terracap, que já lhe foram muito
importantes em barganhas políticas no
seu Governo de 2007 a 2010.

O desmantelamento da FUNAI começou
no Governo Lula da Silva, piorou no de Michel
Temer, e se escancarou na gestão de Bolsonaro,
com a instituição perto de virar uma portinha
de sala escondida. É o que relatam indígenas.
Citam que, no Governo Lula, o órgão foi entregue para o Centrão e controlado por ruralistas – naquela época ainda indicavam técnicos
aceitáveis para as etnias. Mas desde então
perderam benefícios como pagamentos de
passagens em aéreas e em ônibus para emergências de saúde e missões em capitais. Com
o tempo, também, as portas se fecharam.

Teleférico eleitoral

As duas operações recentes da PM do
Rio de Janeiro no Complexo de favelas do
Alemão são parte de programa de segurança
tocado pelo Governo a fim de abrir caminho
para a volta do Teleférico sobre a comunidade – e outros serviços do Estado e empresas
privadas parceiras paralisados. Mas a repercussão negativa das dezenas de mortes
e o clima de instabilidade travaram o projeto
infraestrutura. O governador Claudio Castro
cobra resultado para até fim do ano, antes
da tentativa de eleição.

Faculdade da FIPE

Na onda da estreia de marcas tradicionais
no ramo do ensino superior, a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas Fipe teve
aval do Conselho Nacional de Educação, do
MEC, para lançar a Escola de Ensino na capital paulista. Com cursos tecnologia em
Gestão Financeira e em Gestão Pública. Será
instalada na Av. Paulista, em dois andares.
(Especial para O Hoje)

Em clima de eleições, Congresso
volta do recesso nesta segunda
Marcello Casal Jr/ABr

Primeira e última
semanas de agosto
serão de esforço
concentrado
Esvaziado pelo período
eleitoral e com matérias prestes a perder a validade, o
Congresso Nacional volta oficialmente nesta segunda-feira
(1º), após o recesso parlamentar. Deputados e senadores
têm até o dia 7 de agosto para
aprovar três medidas provisórias (MPs), caso contrário,
elas perderão a validade.
Na lista estão as MPs que
regulamentam o teletrabalho
(MP 1108/2022), admitem novas regras trabalhistas durante
calamidade pública (MP
1109/2022) e ampliam linhas
de financiamento do Programa
de Simplificação do Microcrédito Digital (MP 1110/2022).
Na Câmara dos Deputados,
o líder do governo, deputado
Ricardo Barros (Republicanos-PR), adiantou que até sexta-feira (5) haverá um "esforço concentrado", acordado
com o presidente da Casa,
Arthur Lira (PP-AL). No período, a ideia é votar também
propostas com prazo de vencimento até outubro.
Um segundo esforço concentrado está previsto para
a última semana de agosto
até 1º de setembro. No perío-

Congresso deve fazer esforço concentrado para aprovar MP´s e matérias de consenso entre deputados
do, além de outras MPs o presidente da Câmara deverá
pautar matérias de consenso
entre os deputados.
Além das MPs prestes a
caducar, há outras na fila. Até
o fechamento desta reportagem, eram 22 MPs na lista.
Todas devem ser analisadas
pela Câmara dos Deputados
e, se aprovadas, pelo Senado.
Entre as medidas provisórias pendentes está a que
trata da abertura de crédito
extraordinário de R$ 27,09
bilhões no Orçamento deste
ano para pagar benefícios
ampliados na proposta de
emenda à constituição (PEC)
que prevê a criação de um

estado de emergência para
ampliar o pagamento de benefícios sociais.
Como exemplo, o aumento
do valor do Auxílio Brasil de
R$ 400 para R$ 600, o reajuste
do vale-gás e o voucher de R$
1 mil para caminhoneiros. Esses benefícios terão validade
até 31 de dezembro deste ano.
Com força de lei, assim que
editadas pelo presidente da
República e publicadas no Diário Oficial da União, as MPs
precisam ser aprovadas pelos
parlamentares para se tornarem definitivas. A vigência inicial de uma MP é de 60 dias. O
prazo é prorrogado automaticamente por igual período,

caso o texto não tenha a votação concluída no Congresso.

Vetos

Na volta do recesso, deputados e senadores também
terão de analisar, em sessão
conjunta, o veto do presidente
Bolsonaro à norma que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra
o Estado Democrático de Direito (VET 46/2021).
Os trechos mais polêmicos
tratam da divulgação de fake
news e da repressão de movimentos pacíficos. A votação,
prevista para julho, foi adiada
por acordo entre as lideranças partidárias.

Reforma Tributária

Eleita como prioridade do
Senado pelo presidente Rodrigo Pacheco (PSD - MG) e
pelo presidente da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ),
senador Davi Alcolumbre
(União-AP), a reforma tributária (PEC110/19) não avançou, no primeiro semestre,
por falta de consenso e deve
ficar para 2023.
“Temos o compromisso de
avançar nas propostas que já
estão em discussão, como é o
caso especial da PEC 110. Esse
pleito é do setor produtivo, dos
contribuintes, dos entes subnacionais. Sabemos da complexidade do tema, mas entendemos que o crescimento de
nosso país depende disso, sendo
uma prioridade do Congresso
Nacional para 2022”, disse Pacheco na abertura do ano legislativo, ainda em fevereiro.
Em debate há duas décadas,
há também uma proposta sobre o tema em tramitação na
Câmara, a PEC 45/2019. Em comum, as propostas de deputados e senadores têm a extinção
de diversos tributos que incidem sobre bens e serviços.
Eles seriam substituídos
por um só imposto, sobre o
valor agregado (IVA). A unificação de impostos tem algumas vantagens: simplicidade na cobrança; diminuição
da incidência sobre o consumo; e uniformidade em todo
o país. (ABr)
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Vitória de milhões
Jair Ventura
valoriza vitória
esmeraldina
contra
concorrente
direto

Heber Gomes

Breno Modesto
Na abertura do segundo
turno do Campeonato Brasileiro, o Goiás, do técnico Jair
Ventura, encerrou uma sequência de três jogos sem vitória na competição nacional.
Na tarde do último sábado (30),
o time esmeraldino derrotou
o Coritiba, no Estádio da Serrinha, por 1 a 0, com gol do
atacante Pedro Raul.
Com os três pontos conquistados, o Alviverde foi aos 25,
pulando para a décima primeira colocação na tabela de
classificação e abrindo uma
diferença de cinco em relação
ao Cuiabá, que é o primeiro
clube dentro da zona de rebaixamento do torneio.
O triunfo foi classificado
pelo comandante esmeraldino
como “vitória de milhões”, fazendo alusão a um termo muito utilizado pelos jovens nos
dias de hoje. Além disso, Jair
Ventura disse que espera que
a campanha do Goiás na segunda metade do Brasileirão
seja melhor que a primeira,
onde conquistou 22 pontos.
“Como o pessoal tem falado
atualmente, foi uma vitória de
milhões, por conta de tudo que
representava o jogo. (O Coritiba) era um adversário direto
e, apesar das boas performan-

Com gol de Pedro
Raul, o Goiás
derrotou o
Coritiba por 1 a 0, no
sábado (30)
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7
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5
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2

um returno melhor que o turno”, disse Jair Ventura.
O próximo compromisso
do Esmeraldino no Brasileiro
será apenas no final de semana. No domingo (7), o
Goiás enfrenta o Palmeiras,
fora de casa. Na visão de Ventura, será um grande jogo,
pois o adversário é muito
bem treinado e é uma das
equipes a serem batidas no
futebol brasileiro. Apesar disso, ele espera que seus comandados voltem de São Paulo com pontos na bagagem.
“Agora, é mais um grande
jogo. (O Palmeiras) é um time

muito bem treinado. É um dos
times a serem batidos no futebol brasileiro. O Abel (Ferreira)
está há muito tempo lá e conhece bem seus jogadores. É
um time extremamente vertical, objetivo e eficaz. Então, é
um grande jogo, mas que podemos pontuar. Temos que ir
para pontuar e buscar a vitória,
dentro de uma estratégia, é lógico. Mas temos de buscar vencer, pois os três pontos contra
uma equipe que luta contra a
zona de rebaixamento são os
mesmos contra quem briga lá
em cima”, finalizou Ventura.
(Especial para O Hoje)

ATLÉTICO-GO

Marcelo Cortes/CR Flamengo
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No último sábado (30), o
Atlético Goianiense conheceu
sua décima primeira derrota,
sendo a sexta de forma consecutiva, na atual edição do Campeonato Brasileiro. Jogando no
Maracanã, o time comandado
pelo técnico Jorginho não conseguiu repetir o mesmo desempenho que teve diante do
Corinthians, pela Copa do Brasil, e acabou sendo goleado
pelo Flamengo por 4 a 1.
Após o fim do confronto, o
comandante atleticano lamentou bastante o resultado adverso, principalmente pelo número de gols sofridos. De acordo com Jorginho, o cansaço,
devido ao fato do Rubro-Negro
estar disputando três competições ao mesmo tempo, está
“batendo” em seus jogadores.
“Lamentamos muito ter to-

E

Série B
Times

ces, estávamos carregando o
peso de não estar vencendo.
No início da partida, fui até
cobrado por uma pessoa da
imprensa, que citou que já
eram quatro jogos sem vitória.
Verdade. Mas acabou. Agora,
são dois jogos sem perder. E,
dos 22 pontos que fizemos no
primeiro turno, começamos
com zero pontos. Agora, no returno, começamos com três
(pontos). Então, já estamos à
frente. E esse é o nosso objetivo.
Fazer com que o returno seja
melhor, não só em termos de
performance, mas, também,
de resultado. Esperamos fazer
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No sábado (30), o Atlético Goianiense foi goleado pelo Flamengo, no Maracanã

Por permanência na elite, Jorginho
mado quatro gols. Conseguimos fazer um e fizemos um
melhor segundo tempo, com
uma luta e uma organização
maior. Mas, literalmente, o
cansaço está batendo. Lamentamos muito uma situação
como essa, onde não estamos
conseguindo os resultados positivos no campeonato que é o
mais importante da temporada”, disse Jorginho.
Por conta da situação crítica
no Brasileirão, Jorginho diz
que será necessário sentar e
conversar com a diretoria rubro-negra para traçar um plano para fazer com que o Dragão escape da segunda divisão.
Segundo o treinador, se houver
necessidade, ele passará a utilizar uma formação alternativa
em uma das duas copas.
“Dentro das nossas possi-

bilidades, temos tentado priorizar o Campeonato Brasileiro.
Entramos com força máxima
(contra o Flamengo) porque
nós acreditávamos já havíamos
poupado alguns jogadores de
alguns jogos inteiros. Não conseguimos fazer isso com o Ramon, que acabou sofrendo
uma contusão e vai ficar parado por, aproximadamente,
seis meses. Então, (o Campeonato Brasileiro) sempre foi a
prioridade. De repente, passa
a ser uma prioridade emergencial. Vamos conversar com
a direção e, se tomarmos essa
decisão, teremos que entrar
com uma equipe alternativa
em alguma competição, para
que as outras duas competições
sejam a prioridade”, finalizou
Jorginho. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Fernando Brito / Vila Nova F.C.

Após empatar com o Novorizontino, o Tigre enfrentará o Ituano, no Serra Dourada, na próxima sexta (05)

allan aal destaca postura
do Vila diante do Novorizontino
Maiara Dal Bosco
No último sábado (30), o
Vila Nova viu a vitória escapar nos minutos finais diante
do Novorizontino. Fora de
casa, o colorado chegou a ficar a frente no marcador,
mas, com um jogador a menos e com a pressão dos donos da casa, a partida, que
marcou o reencontro do técnico Allan Aal com o ex-clube,
terminou em 1 a 1. Para Allan
Aal, o empate vem sim com
um gosto amargo, mas é necessário destacar o que ficou
de positivo do confronto.
“O gosto é amargo, até
pela possibilidade que nós
tivemos quando estava 11
contra 11, de ampliar o placar no final do 1º tempo e
no começo do 2º tempo, com
as oportunidades que nós tivemos. Mas, o que fica de
positivo é a atitude dos atletas: postura nossa, espírito

Técnico lamentou o empate nos momentos finais do jogo,
mas valorizou que equipe está há três partidas invicta

de luta e de organização e
de buscar o gol”, afirma.
O técnico acredita que a
vitória não foi alcançada por
pouco. “Por detalhes não conseguimos os três pontos. Claro
que a gente lamenta porque é

isso que a gente queria. Mas,
ao mesmo tempo, valorizamos
que estamos há três partidas
invictos e com a possibilidade
cada vez maior de sair da zona
do rebaixamento”, frisa.
Sobre a expulsão de Alex

Silva, ocorrida aos 35 minutos
da etapa complementar, Aal é
enfático. “A expulsão interfere
(no resultado). Você jogar com
um jogador a menos, no momento de desespero do adversário, onde praticamente es-

FICHA técnica
Novorizontino

1x1

Vila Nova

Data: 30 de julho de 2022. Horário: 18h30. Local: estádio Jorge de Biasi, em novo Horizonte (sP). Gols:
neto Pessoa (Vila nova); Bruno costa (novorizontino). Árbitro: Diego Pombo lopez (Ba). Assistentes:
alessandro alvaro rocha de Matos (Ba) e Jucimar dos santos Dias (Ba). VAR: Heber roberto lopes (sc)
Novorizontino: lucas Frigeri, Wálber (rômulo),
rodolfo Filemon, ligger, Danielzinho, Gustavo
Bochecha, ronald (Welliton), romário (reverson), Quirino (Bruno costa), ronaldo, Douglas
Baggio (cléo silva)
Técnico: rafael Guanaes

Vila Nova: tony, alex silva, rafael Donato, alisson cassiano, Willian Formiga (Jefferson), ralf,
romário, arthur rezende (Marlone, Moacir),
Matheus souza (Diego tavares) Pablo Dyego,
neto Pessoa (Daniel amorim)
Técnico: allan aal

tavam com sete jogadores dentro da área, acaba interferindo
sim. Mas a gente vê por outro
lado também, que não foi por
questão de maldade ou tomar
a decisão errada, foi uma disputa de jogo normal”, destaca.
Ele valoriza o ponto conquistado e projeta o próximo
confronto da equipe. “Temos
que valorizar esse ponto conquistado pela postura que a
equipe teve. Temos uma partida muito difícil contra o Ituano, em casa, e vamos buscar
os três pontos, que serão fundamentais pra gente”, afirma
o técnico do Tigre.
Com o resultado, o Vila,
agora, com 18 pontos, também
deixou passar a chance de sair
da lanterna da Série B ainda
na última rodada. Agora, oTigre volta a entrar em campo
na sexta-feira (05), diante do
Ituano, que neste momento é
o 14º, no Serra Dourada. (Especial para O Hoje)
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Goianos apostam em vida mais
saudável durante pandemia
Um ano antes da pandemia, cerca de 20% das pessoas com mais de 18 anos estavam obesas
Fotos: Arquivo pessoal

Sabrina Vilela
Ao longo dos anos, os números
de doenças associadas à falta de hábitos saudáveis como diabetes, hipertensão, obesidade e várias outras
aumentaram. No entanto, nos últimos
dois anos foi possível observar um
comportamento diferente com relação a estilo de vida mais saudáveis
como a prática de exercícios físicos
e alimentação balanceada. Uma pesquisa realizada em um laboratório
privado em maio de 2021, constatou
que alimentar-se de maneira saudável (52%), envelhecer com disposição
(41%), dormir bem (40%), não depender de remédios (37%) e estar
com a imunidade alta (37%) foram
destaque na lista de prioridade dos
brasileiros. Para o levantamento foram ouvidas 2 mil pessoas com idades
acima de 25 anos em todo o Brasil.
Um ano antes da pandemia, a
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
indicava que cerca de 20% das pessoas acima de 18 anos estavam obesas. Com a chegada da Covid-19 esses
números ficaram ainda mais preocupantes . Outra pesquisa do Núcleo
de Pesquisas Epidemiológicas em
Nutrição e Saúde (Nupens) da Universidade de São Paulo (USP), indicou
que houve aumento de peso na maioria das pessoas, de pelo menos 2 quilos. Para a amostragem foram entrevistadas 14.259 pessoas que aumentaram o peso em média de 19,7%.
Com a busca de um estilo de vida
mais saudável as pessoas poderiam
mudar completamente a realidade
da expectativa de vida da população.
Empresária Kely Costa Cabral Xavier,36, explica que passou por várias
tentativas no decorrer dos anos para
mudar os hábitos alimentares e a rotina de exercícios. Teve muitas idas
e vindas até que em 2020, na pandemia, conseguiu ajustar a rotina alimentar e realmente ter resultados.

Aumento na procura por
profissionais após a pandemia

O que motivou Kely a mudar o estilo de vida foi a saúde, pois já estava sofrendo com
intolerância à frutose e sabia que precisava mudar seus hábitos para amenizar os sintomas

Motivação e desafios

O que motivou Kely foi a saúde,
pois já estava sofrendo há um tempo
com intolerância à frutose e sabia
que precisava mudar seus hábitos
para amenizar os sintomas. “É claro
que quando a estética começa a melhorar isso vai motivando a manter”.
Ela teve que fazer adaptações, como
ingerir quantidades mais calculadas
de alimento, tirar da rotina alimentar açúcares, gordurosos ou ultraprocessados. E mesmo em casa, ela
manteve atividade física.
“Busquei informações de profissionais sérios e não restritivos nas
redes sociais e fiz um curso para leigos com um deles”. O maior desafio
encontrado pela empresária foi manter a rotina de atividade física em
casa durante a pandemia. Antes desse
período ela já fazia natação, tinha
feito pilates e estava começando a
fazer musculação. Ela teve que contratar um personal para fazer o acompanhamento dela e do marido em
casa durante os exercícios.
Atualmente, Kely aproveita para
dar dicas de alimentação saudável
em suas redes sociais. “Hoje uso
para incentivar pessoas que, assim
como eu, estão tentando ter uma
vida saudável. Mas as informações
controversas e a ideia de que precisam deixar de comer arroz, pão ou
outra coisa que gostam, desanimam
a manter um plano mais saudável”.
O objetivo de Kely é ganhar mais
massa magra e manter a saúde.

Na saúde e no emagrecimento

A dona de casa, Aline Raquel Miranda, 40, e o empresário Áquila Freitas, 42, resolveram adotar um estilo
de vida mais saudável juntos ao perceberem que estavam ficando acima
do peso. Áquila começou primeiro
em outubro de 2020 por causa do sobrepeso que acarretou enxaqueca e
refluxo. Já Aline começou em setembro de 2021 devido a sua autoestima

e Áquila baixaram um aplicativo
gratuito no celular para lançar os
alimentos que comem durante o dia
a fim de controlar a quantidade de
calorias ingeridas. Eles também fazem o uso de balança para pesar os
alimentos antes de consumir. “Reduzimos a quantidade de alimentos
e optamos por comer coisas saudáveis a maior parte do nosso tempo,
como frutas, pães integrais, ovos, legumes, verduras. Também reduzimos
consideravelmente o uso do açúcar
e o consumo de refrigerantes”.
Raquel conseguiu atingir um peso
considerado saudável, mas ainda
pretende perder mais 5kg. Já o marido dela atingiu o peso desejado e
considerado saudável. Agora é só
equilibrar os percentuais de gordura
e massa magra.

Aline Raquel Miranda e o marido Áquila Freitas resolveram adotar um estilo de
vida mais saudável juntos ao perceberem que estavam ficando acima do peso

Um comportamento que cresceu foi a saída das academias para ter um personal em casa
que estava afetada. “Ao longo dos últimos anos fui engordando aos poucos
e com a pandemia as coisas pioraram
pois engordei ainda mais. Cheguei a
ficar até sem roupas, todas muito
apertadas”, relembra.
Para se sentirem mais motivados
a se exercitarem eles resolveram
investir em algo que fosse prazeroso
para os dois, que é andar de bicicleta.

Com o tempo eles contrataram um
personal para treinarem em casa.
A maior dificuldade que o casal teve
foi a mudança de alimentação. Raquel conta que agora tem que ir ao
mercado toda semana para comprar
legumes e frutas, além de ter que
levantar mais cedo para conseguir
treinar junto com o marido.
Para se alimentar melhor, Raquel

Profissional de educação física e
personal trainer, Divino Sousa afirma que no período pós pandemia a
procura por profissionais da área
foi considerável. Segundo, ele teve
aumento de cerca de 30%. Porém,
no auge da pandemia, os empresários da área física sofreram os impactos do isolamento social. Divino
conta que a perda financeira foi em
torno de 70%.
Um comportamento que aumentou foi a saída das academias para
ter um personal em casa. “Por causa
da pandemia veio junto algumas
doenças tais como: obesidade,as
doenças ligadas a comportamentos,
doenças mentais e suas síndromes.
Todas essas enfermidades podem
ser amenizadas com a prática da
atividade física correta”.
Um perfil de cliente que costuma
procurar muito o personal são empresários, e a maioria faz treino com
as esposas também. Sousa afirma
que a demanda aumentou porque
muitas pessoas não sabem como se
exercitar e muitos estavam enfrentando depressão e obesidade. Ele
ressalta que manter uma boa rotina
de treinos traz muitos benefícios
como a pouca ingestão de medicamentos, economizar com alimentação não saudável e gera mais felicidade. Para adotar esse tipo de prática,
Divino conta qual é o segredo. “Basta
você querer e ter um pouco de força
de vontade,todas as pessoas precisam
se exercitar para poder viver mais”.
A procura por especialistas em
alimentação também registrou aumento na procura. Nutricionista,
Karla Cristina de Almeida destaca o
crescimento de 80% no período pós
pandemia. A especialista percebeu
que neste período as pessoas estavam
muito preocupadas com a saúde e
buscavam uma ferramenta para encontrar informações sobre nutrição
com base nas necessidades que estavam enfrentando na pandemia.
Ela acredita que as redes sociais
serviram de ajuda para aproximar
as pessoas dos profissionais. Para que
os nutricionistas pudessem dar assistência aos seus pacientes no período
de isolamento, o Conselho Federal de
Nutricionistas autorizou as consultas
virtuais. “Essa prática se mostrou tão
eficaz para nosso trabalho, que ainda
hoje é muito utilizada. Atualmente,
realizamos consultas tanto online,
quanto presencial, e a procura por
nossos serviços tem sido crescente”.
Almeida explica que apenas 30%
da alimentação é definida pela genética, os outros 70% representam o
estilo de vida e a alimentação saudável. Conforme elucida Karla Almeida,
a alimentação correta ajuda o sistema
imunológico a se manter fortalecido
e o intestino saudável, melhora a
qualidade do sono, proporciona mais
energia e disposição para as atividades diárias. A boa alimentação é
capaz também de nutrir o corpo,
pode diminuir a ansiedade e prevenir
doenças. (Especial para O Hoje)
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Operação Volta às Aulas terá
orientações sobre travessia segura
Ação tem início às
6h40, na Escola
Municipal Itamar
Martins Ferreira,
no Setor Bela Vista
Daniell Alves
A Prefeitura de Goiânia, por
meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade (SMM), inicia a
Operação Voltas às Aulas – 2º
Semestre 2022, nesta terçafeira (02/08), às 06h40, na porta
da Escola Municipal Itamar
Martins Ferreira, no Setor Bela
Vista. Ações se estendem até o
dia 25/08, em cerca de 25 instituições escolares, onde os
agentes de trânsito orientarão
pedestres e motoristas sobre
a travessia segura na faixa de
pedestres.
O gerente de Educação Para
o Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade, Horácio
Ferreira, explica que a maior
concentração será nas regiões
Sul e Oeste, em função do fluxo
de veículos e maior demanda
local já existente.
“Dez equipes de agentes de
trânsito estarão em regime de
escala para atendimento da
operação, que terá cunho educativo, com instruções aos pedestres para que sinalizem a
intenção de travessia na faixa
não semaforizada, com gesto
de mão manifestando sua necessidade. Ao mesmo tempo,
os agentes chamarão atenção
dos motoristas em relação aos
gestos dos pedestres”, explica
Horácio Ferreira.
Durante o trabalho, também serão observados outros
fatores que dizem respeito à
legislação de trânsito, como
estacionamento em fila dupla
para desembarque de alunos,
e uso da cadeirinha para transporte de crianças.

Educação e Mobilidade

Horácio Ferreira lembra
que algumas escolas já aderiram ao Programa Educação e

Programação se
estende até dia
25/08, em cerca de 25
instituições
escolares da capital

“Eles já receberam uniformes
como parceiros”, ressalta, ao
lembrar que a escola que tiver
interesse em aderir ao programa deve entrar em contato
pelo telefone (62) 3524-4627,
ou por e-mail smmeducagoiania@gmail.com.

Mais de meio milhão

Mobilidade da SMM, e realizaram treinamento de seus
funcionários para serem “Monitores de Mobilidade” e atuarem na porta das escolas, com
objetivo de orientar os alunos.

Em Goiás, cerca de 530
mil alunos de 1.049 unidades
escolares voltam a partir desta segunda-feira. O semestre
terá 94 dias letivos para estudantes do Ensino Fundamental, Médio e da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), em
modalidades que também
atendem a Educação Especial,
o Tempo Integral e o ensino

à distância (EaD).
O semestre começa com novidades. A primeira delas é o
reajuste do valor pago por
meio do programa Bolsa Estudo, que beneficia todos os estudantes do Ensino Médio. Conforme o decreto nº 10.122, publicado nesta quinta-feira
(28/07), a partir de agosto o
benefício mensal será reajustado de R$ 100 para R$ 111,92.
A iniciativa objetiva incentivar
o interesse pelos estudos e
combater a evasão escolar.
Já os alunos de 9º ano do
Ensino Fundamental irão receber a partir de agosto um
computador, do modelo Chromebook, que utilizarão em
suas atividades escolares e es-

CONFIRA AS INFRAçõeS MAIS COMeTIdAS NAS PORTAS dAS eSCOLAS
2 Uso de celular

2 estacionar em fila dupla

2 Desrespeito à placa de proibição de

2 Parar a mais de um metro da guia

2 estacionar ou parar sobre passeio

estacionamento

do meio-fio

2 estacionar ou parar em esquina

2 Desrespeito à faixa de pedestres

tudo. Nesta ação foram adquiridos 48 mil computadores,
com investimentos de R$ 141
milhões. O Governo de Goiás
também destinou R$ 95 milhões para a compra de 22,5
mil notebooks para professores. Todos os docentes terão o
equipamento neste início do
segundo semestre.

Calendário Escolar

A rede estadual retomou
as aulas presenciais em todas as escolas já no início
do ano. Assim, foram 108
dias letivos no 1º semestre
e serão mais 94 a partir do
dia 2 de agosto, totalizando
202 dias letivos em 2022.
Na rede pública estadual
são ofertados o Ensino Fundamental, o Médio e a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), em modalidades que
também atendem a Educação
Especial, o Tempo Integral e
o ensino à distância (EaD).
(Especial para O Hoje)

GOIÁS

Comunidades tradicionais são beneﬁciadas com Crédito Social
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social
(Seds), beneficiou representantes de 32 comunidades tradicionais com cartões do programa Crédito Social, cada um
no valor de R$ 4.887,00. O recurso é destinado a associações que representam povos
quilombola, indígena e de religiões de matriz africana, e
que têm um trabalho de assistência voltado àqueles que
estão em situação de vulnerabilidade social.
Para receber o Crédito Social, os representantes das associações foram certificados
no curso de qualificação “Sebrae: Aprender a Empreender
Social”. Com o recurso recebido
através do cartão, as associações vão adquirir um kit com
computador, impressora e suprimentos. Esses equipamentos
serão instalados nas sedes das
entidades para dar suporte ao
trabalho com as comunidades.
Essa foi a quarta turma do
curso oferecido para as comunidades de povos tradicionais. A maioria dos alunos foi
de comunidades quilombolas.

oportunidade para iniciar um
pequeno negócio. Queremos
também ampliar o número
de jovens inscritos em cursos
de profissionalização”.
Entre os representantes de
associações que receberam o
cartão do Crédito Social, estavam os de comunidades localizadas nos municípios de Campos Belos, Cachoeira Dourada,
Diorama, Itumbiara, Palmeiras
de Goiás, dentre outros.

Crédito Social

Para receber o Crédito Social, os representantes das associações foram
certificados no curso de qualificação “Sebrae: Aprender a Empreender Social”
Das 67 associações quilombolas existentes em todo o Estado, 64 já participaram da qualificação desde a primeira turma. Realizado na modalidade
on-line, o curso foi desenvolvido com didática específica
para o grupo.
Para Nathanael Alves da

Silva, representante da comunidade quilombola Ana Laura,
de Palmeiras de Goiás, o recurso fará diferença. “A entrega desse benefício para as
comunidades pode parecer
simples, mas faz muita diferença nas nossas atividades.
O povo quilombola é um povo

trabalhador, produtivo, e precisa desse apoio”, disse.
Titular da Seds, Wellington
Matos destacou a importância
do envolvimento de todos
nos projetos oferecidos. “O
Crédito Social quer atender
a todos que estão em vulnerabilidade e precisam de

Lançado em abril de 2021,
o Crédito Social é um programa que visa criar oportunidades e reduzir desigualdades
sociais e econômicas, com
ações de inclusão social das
famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro,
profissionalizante e empreendedorismo. Com R$ 20 milhões disponibilizados via
Fundo Protege, até o momento
já foram liberados R$ 12 milhões do crédito, beneficiando
mais de 5.500 pessoas em todo
o Estado. Uma das condições
para receber o crédito social
é a certificação em um curso
de qualificação.
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Goiás é o 2º Estado com mais crimes
cometidos contra LGBTQIAPN+
Houve aumento de
161,0 % de lesão
corporal dolosa
entre 2020 e 2021
Sabrina Vilela
O registro de casos de crimes
contra a população LGBTQIAPN+
em Goiás aumentou 161,0% em
2021, na comparação com o ano
anterior. É o que aponta dados
mais recentes do Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, documento
divulgado pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública no mês de
junho. Em 2020, 141 pessoas tiveram lesão corporal, no ano seguinte
o número subiu para 368.
Os números deixam Goiás em
segundo lugar com mais registros
de crimes a essa classe de pessoas. Em primeiro lugar fica Pernambuco com 652 casos no ano
passado. O que chama a atenção
é que a porcentagem de crescimento não foi tão alta porque os
números anteriores já estavam
elevados. Em 2020, em Pernambuco 604 pessoas sofreram algum
tipo de lesão corporal, ou seja, o
aumento foi de 7,9%.
No que se refere ao número de
homicídios a LGBTQIAPN+ , Goiás
teve a maior variação registrada,
com taxa de aumento de 375,0%. 19
mortes em 2021 e um ano antes
quatro óbitos. No ano passado 27
foram vítimas de estupro. Em contrapartida, em 2020 foram dez.

“Ser LGBTQIAPN+ no
Brasil é sofrer
preconceito mesmo
antes de entender
nossa própria
sexualidade”,
lamenta Maurício

Preconceito enraizado

Médico ortopedista, Maurício Pessoas Morais Filho,32, relata com pesar
que “ser LGBTQIAPN+ no Brasil é sofrer preconceito mesmo antes de entender a própria sexualidade”. Para
ele, o preconceito faz parte do dia a
dia, e começa quando existe uma cobrança de um padrão heteronormativo e binário ainda na infância e
que perdura ao longo da vida.
Ele relata que tais preconceitos
refletem nas questões relacionadas
ao trabalho, estudos e atividades cotidianas. “Eu mesmo já passei por
inúmeras situações no trabalho em
que tive minha competência e meu
intelecto questionado em decorrência da orientação sexual”. O ortopedista sofreu discriminação por causa
da área de atuação escolhida, visto
que é considerada uma área de atuação médica considerada pela maioria
como um lugar de um exemplo é na
escolha da ortopedia “masculinidade
padrão”, conforme ele destaca.
Os sofrimentos vividos por Maurício Filho deixou cicatrizes que vão
durar a vida toda. As situações rotineiras que ele passava foram se
agravando com o tempo, até culminar violência psíquica direta e ameaças de violência física no próprio
ambiente de trabalho. “Fui constantemente violentado e ofendido com
dizeres de “essas pessoas tem que
morrer”, “vocês são doentes, o lixo
da humanidade”, “o mundo está assim por culpa de vocês”, “se dependesse apenas de mim você e seus
iguais estariam mortos”.

Psicóloga aﬁrma que
o preconceito
começa em casa e
que família deveria
dar apoio
Consequências

Em decorrência de violências e
ameaças sofridas ele desenvolveu
transtorno de ansiedade grave, transtorno depressivo, crises de pânico
e estresse pós-traumático. Essas dores permanecem até hoje com necessidade de acompanhamento e
tratamento psicológico, psiquiátrico
e neurológico.
Quando se trata de Goiás não ser
seguro para quem é LGBTQIAPN+,
Márcio não consegue sentir segurança.
“Levando em consideração o perfil
conservador do Estado de Goiás, bem
como um posicionamento político alinhado com a extrema direita, é im-

possível se sentir seguro. Mesmo falando em uma posição com inúmeros
privilégios, por ser homem, branco e
de classe média, viver aqui é ter medo
constante de agressão, de perder emprego, de ser ainda mais discriminado,
de ser violentado e de virar mais um
número no rodapé de algum jornal
anunciando nossa morte”.
Filho acredita que para que a
violência contra LGBTQIAPN+ diminua é necessário que se eduque desde a infância o respeito ao outro,
que os direitos adquiridos a força
de jurisprudência passem a ser lei,
que as denúncias por crimes de
LGBTfobia sejam seriamente trata-

das pelas autoridades responsáveis,
que se garanta o cumprimento de
penas por esses crimes.
“Somos diversos, das mais variadas
orientações, profissões e cores, cada
vez ocupamos mais lugares nas universidades, na política, nas empresas.
Porém, é preciso que existam políticas
públicas que assegurem o acesso e
permanência nesses lugares. E, por
último, é fundamental que busquemos
a interseccionalidade em nossas lutas
por direitos e respeito com os movimentos feministas, negros, indígenas
e tantos outros que sofrem com a
opressão para que consigamos resistir
e conquistar”, conclui.

O preconceito começa em casa
A psicóloga , especialista em questões LGBTQIPN+, Wanessa Mendonça
afirma que atende diariamente pessoas que sofrem algum tipo de violência seja física ou psicológica. “O
preconceito, a violência, na maior
parte das vezes começa dentro de
casa, ainda na infância”. A maioria
dos pacientes de Wanessa já ouviram
dos pais "Você vai apanhar até virar
homem”, ou até “vou te levar no médico ou para a igreja porque isso
não está certo, só pode ser doença”.

Nessas palavras estão vários tipos
de violência que são sofridas depois
como psicológica, física, abusos sexuais e outros . A violência que as
pessoas LGBTQIAPN+ sofrem têm
impactos graves impactos graves,
como prejuízos nas habilidades sociais, assim como dificuldades de se
colocarem no mercado de trabalho,
acesso a serviços básicos de saúde,
educação. “O afastamento da família
também é muito comum, a maioria
das pessoas se afastam para conse-

guirem viver”. Mas, segundo a especialista destaca, o pior estágio é quando eles já não aguentam mais tanta
pressão e acabam desistindo da vida.
Para Mendonça a justificativa para
os dados assustadores em Goiás é a
intolerância, sobretudo, a ignorância,
a falta de conhecimento sobre o assunto, a intolerância religiosa, a falta
de empatia, estilos de comportamentos rígidos, machistas, dentro de uma
cultura que não tolera diferenças.
“A melhor forma para amenizar

essa situação é através do conhecimento, do acompanhamento profissional qualificado, onde as pessoas possam conhecer as diferenças,
exercitar a empatia”, destaca. Ela
acredita que o processo de aprendizagem pode mudar esse quadro.
Quanto mais as pessoas souberem
sobre o assunto, entenderem as diferenças, maior a possibilidade de
diminuir o preconceito e por consequência, todos os tipos de violência. (Especial para O Hoje)
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Doutrina naval assinada por Putin cita
EUA e Otan como principais ameaças
Presidente russo afirmou que país
tinha influência militar para derrotar
quaisquer potenciais agressores
O presidente Vladimir Putin assinou neste domingo
(31) uma nova doutrina naval
que coloca os Estados Unidos
como principal rival da Rússia
e estabelece as ambições marítimas globais da Rússia para
áreas cruciais como o Ártico
e o Mar Negro.
Falando no Dia da Marinha
da Rússia na antiga capital imperial de São Petersburgo, fundada pelo czar Pedro, o Grande,
Putin elogiou Pedro por tornar
a Rússia uma grande potência
marítima e aumentar a posição
global do estado russo.
Depois de inspecionar a
marinha, Putin fez um breve
discurso no qual prometeu
que o que ele apresentava
como mísseis de cruzeiro hipersônicos Zircon únicos da
Rússia, alertando que a Rússia tinha influência militar
para derrotar quaisquer potenciais agressores.
Pouco antes do discurso,
ele assinou uma nova doutrina naval de 55 páginas,
que estabelece os amplos objetivos estratégicos da marinha russa, incluindo suas am-

bições como uma “grande potência marítima” que se estende por todo o mundo.
A principal ameaça à Rússia, diz a doutrina, é “a política
estratégica dos EUA de dominar os oceanos do mundo” e
o movimento da aliança militar da OTAN para mais perto
das fronteiras da Rússia.
A Rússia pode usar sua força militar de forma adequada
à situação nos oceanos do
mundo caso outros poderes
brandos, como ferramentas
diplomáticas e econômicas,
se esgotem, diz a doutrina.
Putin não mencionou o
conflito na Ucrânia durante
seu discurso, mas a doutrina
militar prevê um “fortalecimento abrangente da posição
geopolítica da Rússia” nos
mares Negro e Azov.
Também definiu o Oceano
Ártico, que os Estados Unidos
disseram repetidamente que a
Rússia está tentando militarizar,
como uma área de particular
importância para a Rússia.
A vasta costa russa de
37.650 km (23.400 milhas), que
se estende do Mar do Japão

Líder russo
também prometeu
novos mísseis
hipersônicos para
Marinha do país

Caso aconteceu no Wall Street Plaza, um quarteirão fechado para carros com muitos bares e restaurantes

Tiroteio em massa no centro de
Orlando deixa 7 pessoas feridas
e disparou contra a multidão, ferindo sete pessoas.
Todas as vítimas foram
levadas para um hospital
próximo, onde foram consideradas em condição estável,
disse Smith.
Até o momento, as autoridades locais não têm uma
descrição do atirador.
De acordo com a organiza-

ção sem fins lucrativos Gun
Violence Archive, os EUA tiveram pelo menos 381 tiroteios
em massa este ano. Isso é uma
média de mais de 1,7 tiroteio
em massa todos os dias.
O Gun Violence Archive
define um tiroteio em massa
como aquele em que pelo menos quatro pessoas são baleadas, excluindo o atirador.

Homem ganha segundo prêmio
de loteria no mesmo local
De fato, Kevin Miller de
Montague, Massachusetts, nos
EUA, tem sorte pela vida. Recentemente, ele ganhou US$
25 mil (cerca de R$129 mil
reais) por ano, até o fim de
sua vida, no jogo de loteria
multiestadual Lucky for Life.
A vitória vem seis anos depois de ganhar um prêmio de
US$ 1 milhão no jogo “Cadillac

As armas hipersônicas podem viajar a nove vezes a velocidade do som, e a Rússia
realizou testes anteriores do
Zircon de navios de guerra e
submarinos no ano passado.
Na Crimeia, o governador
de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, disse que forças
ucranianas atacaram a sede
da Frota do Mar Negro da
Rússia na cidade portuária
controlada pela Rússia na manhã de domingo, ferindo cinco funcionários.

Toneladas de restos do
foguete chinês caem no
oceano, diz Comando
Espacial dos EUA

ESTADOS UNIDOS

Pelo menos sete pessoas
ficaram feridas neste domingo (31) após um tiroteio no
centro de Orlando, na Flórida,
nos Estados Unidos.
A ocorrência começou
por volta das 2h, após uma
grande briga, disse o chefe
de polícia de Orlando, Eric
D. Smith. Uma pessoa não
identificada sacou uma arma

ao Mar Branco, também inclui
o Mar Negro e o Mar Cáspio.
Putin disse que a entrega
de mísseis de cruzeiro hipersônicos Zircon para a fragata
Almirante Gorshkov começaria
dentro de meses. A localização
de sua implantação dependeria
dos interesses russos, disse ele.
“O principal aqui é a capacidade da marinha russa…
Ela é capaz de responder com
a velocidade da luz a todos
os que decidem infringir nossa soberania e liberdade.”

Riches”, da Loteria Estadual
de Massachusetts, disseram
autoridades da loteria estadual.
Ele comprou os dois bilhetes
premiados no mesmo local, no
Food City, em Turners Falls.
A última vitória de Miller
correspondeu a um sorteio de
18 de fevereiro, que ele reivindicou na sede da Loteria
de Massachusetts este mês.

Em vez de receber US$ 25
mil por ano, ele decidiu sacar
um pagamento único de US$
390 mil antes dos impostos.
Food City receberá um bônus de $ 5.000 para vender o
bilhete vencedor. Não está claro
o que Miller fará com seu prêmio em dinheiro, mas com sorte como a dele, ele pode comprar mais bilhetes de loteria.

A agência de voos espaciais da China informou, neste sábado (30),
que os restos do foguete
Long March 5B, de 23 toneladas, que decolou em
destino à estação espacial
do país asiático no domingo (24), entraram na
atmosfera da Terra sobre
o mar no sudoeste das Filipinas, com a “grande
maioria” dos detritos
queimando na reentrada.
A informação foi confirmada por um comunicado na conta da empresa, na rede social chinesa WeChat.
O ocorrido também
foi comentado pelo Comando Espacial dos Estados Unidos, que estava
rastreando a trajetória
da espaçonave.
No Twitter, o comando disse que os detritos
entraram no Oceano Índico na tarde deste sábado, por volta das 13:45
(horário de Brasília).
O administrador da
Nasa, Bill Nelson, usou o
Twitter para criticar a
falta de informações sobre o caso:

“Todas as nações espaciais devem seguir as
melhores práticas estabelecidas, e fazer a sua
parte para compartilhar
esse tipo de informação
com antecedência para
permitir revisões confiáveis de risco potencial de
impacto de detritos, especialmente para veículos pesados, como o Long
March 5B”, escreveu.
“Fazer isso é fundamental para o uso responsável do espaço e
para garantir a segurança das pessoas aqui na
Terra”, continuou.
A entrada dos detritos
na atmosfera estava prevista para acontecer no
domingo (31), de acordo
com cientistas da Corporação Aeroespacial no
Centro de Estudos de Detritos Orbitais e de Reentrada (Cords).
As projeções, no entanto, mostraram que os
detritos cruzaram partes
do México e do Brasil,
depois contornaram o
Cabo da África antes de
passar por terra no sudeste da Ásia.

Foguete Long March 5B decola da estação espacial
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Essência

Paraúna e suas belezas naturais
Paraúna está localizada no interior de Goiás e oferece paisagens belas feitas pela natureza para os turistas
Lanna Oliveira

Goiás Turismo

forma uma grande estrutura que
se assemelha ao um muro, mas o
que chama atenção são os mais de
80 km de extensão com pedras que
formam degraus.

Nesta edição, o Essência te convida
a conhecer a cidade de Paraúna, no
interior de Goiás, e que está situada
a 150 km da Capital. Com pouco mais
de 10 mil habitantes, conforme o último Censo (2018), a cidade guarda
belezas ainda pouco exploradas e,
por isso, guarda uma preservação
encantadora. Alguns moradores da
região afirmam que Paraúna recebe
visitas de seres de outros planetas.
Esse misticismo se deve a formações
rochosas em arenito, com formatos
bem curiosos, que foram feitas pela
natureza e a ação do tempo, durante
milhares de anos. Segundo os geólogos, as formações rochosas são de
idade permo-carbonífera, com cerca
de 290 milhões de anos e provenientes de erosão que deu formas tão
originais às rochas.

Ponte de Pedra

Talvez um dos pontos mais visitados da cidade e mais apreciados
pelos moradores de Paraúna. Distante 60 km da cidade, a ação das
águas do ‘Rio Ponte de Pedra’ formou
uma ponte natural e uma gruta cheia
de estalactites e estalagmites de
grande beleza e interesse científico.
Uma verdadeira obra de arte feita
pela natureza. Quem for visitá-la
pode ficar à vontade para levar suas
quitandas para um piquenique ou
até mesmo os ingredientes para um
delicioso churrasco.

Cachoeiras do
Cervo e do Desengano

Serra das Galés

A primeira parada é um dos pontos
turísticos mais famosos da cidade, o
parque ‘Arqueólogo Serra das Galés’,
que desde 1996 é reconhecido como
Reserva Particular do Patrimônio Natural. Lá se encontra a tão famosa ‘Pedra
do Cálice’, ‘Pedra da Tartaruga’ e tantas
outras. A ‘Pedra do Cálice’ tem cerca de
15m de altura e a vinícola da cidade colocou o nome do vinho produzido por
lá de ‘Cálice de Pedra’ para homenageá-la. Quem passar pelo parque também pode conhecer a pedra ‘Lorde
Francês’, que visivelmente conseguese enxergar a silhueta de um homem
com vestes e cabelo de um lorde.

Pedra do Cálice é a formação rochosa mais famosa da cidade

Igreja do Cristo

Serra da Portaria

No ‘Vale da Portaria’ também há
vestígios de construções de antigas civilizações, que podem ter ligação com
os povos maia e inca, que desafiam a
imaginação dos turistas. Um dos pontos
de visitação é o intrigante relógio que
marca as horas pela posição do sol. No
pé da serra encontra-se também uma
queda d’água que forma uma bela piscina natural, adequada para banho.

Serra da Arnica

Muito procurada por atletas para
praticarem trilhas em motos, essa serra tem grandes paredões de pedra
que lembram uma fortaleza e uma
formação rochosa que lembra um felino em posição de esfinge. A serra

E para os amantes de cachoeiras,
Paraúna não deixa a desejar. As
duas mais famosas da região são a
do ‘Cervo’ e a do ‘Desengano’. A cachoeira do ‘Cervo’ tem complexos
de saltos e cachoeiras que formam
poços perfeitos para banho, uma
de suas quedas tem aproximadamente 12m de altura. Já a cachoeira
do ‘Desengano’ é uma das três quedas do complexo e uma das mais
visitadas. A paisagem pode ser vista
de longe, começando a experiência
antes mesmo de chegar.

Turistas se impressionam com a Pedra do Lorde Francês
ganhou esse nome por ser coberta
pela planta ‘arnica’ e é outro espaço
da cidade que está envolto em mistérios por ser um local pouco visitado.

Muralha de Pedra

Outra formação rochosa curiosa
que todos que tem a oportunidade
de conhecê-la se impressionam. Esta

Para finalizar, o famoso ‘Cristo
Redentor’ fica localizado no alto da
serra no centro da cidade. Quando
você se aproxima do local já avista
uma bela praça que a noite, bem iluminada impressiona. Subindo a serra
percebe-se a quantidade de verde, o
que deixa a paisagem do caminho
ainda mais bonito. No alto além do
Cristo há uma capela simples, mas
que vale a pena conhecer. Como todos
os pontos turísticos da cidade estão
em uma redoma de misticismo, esse
não poderia ser diferente. As histórias
contadas pelos moradores sobre esse
lugar nem sempre têm um final feliz.
Mas esses fatos não anulam a beleza
e a experiência que essa cidade proporciona pra quem se dispõe a conhecê-la de forma integral. (Especial
para O Hoje)
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LIVRARIA
t

Personalidades inovadoras
Em novo livro, escritor finalista do Prêmio Jabuti conta histórias inéditas
do próprio passado e homenageia heróis brasileiros e internacionais

Todos os episódios do podcast estão disponíveis
na íntegra pelo canal Youtube ‘Papo Xadrez’

Júlia Galvão
é a convidada
desta semana
no ‘Papo Xadrez’
A jovem empreendedora vem
ao podcast contar da trajetória
que lhe rendeu seus milhões
Guilherme de Andrade
O ‘Papo Xadrez’ alcança
sua vigésima quarta edição com a transmissão de
hoje (01). A convidada da
vez é a empreendedora
multimilionária Júlia Galvão. Com apenas 22 anos
ela já abriu sua própria
empresa, a Ambrô, e com
ela fez fortuna. Hoje, ela
mantém sua marca e também se dedica a ensinar o
que aprendeu para mulheres como ela: o estímulo ao empreendedorismo
feminino é parte da trajetória profissional de Júlia
junto da Ambrô. A transmissão acontece ao vivo,
hoje, às 19 horas pelo canal Youtube ‘Papo Xadrez’.
Um dos focos do encontro desta noite é o caminho
que Júlia tomou para, tão
jovem, alcançar o sonho
de muitos: ultrapassar a
marca dos milhões. Sua caminhada com o empreendedorismo começou ainda
na adolescência, quando
foi emancipada para abrir
seu CNPJ e começar sua
primeira empreitada. Entre
erros e acertos, cursos e
palestras de formação e várias tentativas, Júlia fundou
uma companhia digital de
roupas que prosperou.
Hoje, a Ambrô ultrapassa
os 6 dígitos no faturamento
e promete estilo com uma
pitada de amor.
Depois que percebeu o
sucesso que alcançou dentro de sua própria empresa, e viu ao seu redor meninas e mulheres com recursos e desejos muito semelhantes aos seus, Júlia
decidiu compartilhar. A
fim de ajudar essas pessoas

a realizarem seus sonhos,
a jovem empresária criou
um curso online de vendas. Atualmente, são mais
de 3.000 alunas espalhadas
por todo o mundo e o desejo de estimular o empreendedorismo feminino
segue crescendo.

Nos últimos episódios

O encontro com a empreendedora Júlia Galvão
marca o 24° episódio do
‘Papo Xadrez’, mas até aqui
muitos encontros já aconteceram nos estúdios do
jornal ‘O Hoje’. Seja uma
conversa sobre beleza e
auto-estima da mulher
com a cabeleireira Bárbara Prado, um bate-papo
sobre justiça e superação
com o advogado Djalma
Rezende, ou um encontro
sobre fé e religião com a
Iyalorisá Marileia de Òsùmàrè: tudo isso e muito
mais no ‘Papo Xadrez’.
Na última segunda-feira (25), a transmissão do
podcast aconteceu com a
vereadora Aava Santiago
(PSDB). Durante o encontro com os apresentadores
Felipe Cardoso e Ananda
Leonel, a parlamentar
contou sobre sua trajetória na política. Da infância
na favela do Sapo, até o
cotidiano na Casa de Leis
de Goiânia: Aava falou
das bandeiras que defende e mostrou de onde vêm
a motivação para seguir
nessas lutas. Com convicções bem definidas e comprometimento social inabalável, a tucana se lança
a voos maiores: vem ai a
pré-candidatura à deputada federal. (Especial
para O Hoje)

Escritor finalista do Prêmio Jabuti, palestrante, criador do podcast 'Negro da Semana', apresentador do Omelete e um dos 20 creators negros mais inovadores do país,
segundo a Forbes. Alê Garcia
brinda os leitores com 'Negros Gigantes', um mergulho
na vida do autor e na de personalidades que o inspiram
e empoderam. São histórias
marcadas pelo colonialismo
enraizado, insistente em querer determinar onde ele devia ou não estar e o que cabia
ou não realizar.
Os gigantes retratados na
obra lançada pela VR Editora,
selo Latitude, assumiram os
próprios tronos e venceram
preconceitos. “Eles mostraram como os negros podem
ser protagonistas e que todos
temos lugares a ocupar”, afirma Alê. Entre heróis e heroínas perfilados estão Lázaro Ramos, Elza Soares,
Mano Brown, Martin Luther
King, Chadwick Boseman,
Emicida, entre outros.
A infância na periferia
de Porto Alegre está entre
as histórias que Alê conta
sobre o passado. A Restinga,
bairro da capital gaúcha, foi
criado nos anos 1970 para
“abrigar e tornar invisíveis
mulheres e homens negros
que vinham do interior”.
Negros Gigantes conta
com prefácio do escritor
Paulo Scott, vencedor do
prêmio Machado de Assis,
APCA e finalista do prêmio
São Paulo de Literatura, entre outros, que afirma “Este
livro é descomunal, é sensível, acessível, necessário.
Este livro é um feito. (...)

Temos aqui um marco da
literatura não-ficcional".

Sobre o autor

Escritor, criador de conteúdo, palestrante, apresentador e publicitário, Alê Garcia é um dos 20 creators negros mais inovadores do
país, segundo a revista Forbes. Com seu livro de estreia,
A sordidez das pequenas coisas, foi finalista do Prêmio
Jabuti, em 2011, e um dos

vencedores do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional.
É criador do podcast Negro
da Semana, já patrocinado
por marcas como Bradesco,
Leroy Merlin e Nívea, e de
um canal no YouTube focado
em cultura negra, apresentando em ambos a trajetória
de grandes personalidades,
momentos históricos e produções do cinema, séries, literatura e música. (Especial
para O Hoje)

Alê Garcia
também cocriou, roteirizou
e dirigiu o
'Prêmio
Potências!', com
a agência Mynd,
para exaltar
grandes
realizadores
negros

RESUMO De noVelas
t
Chamas da Vida
Vilma diz que Miguel está
louco. Miguel mente e diz que
tomás tem provas contra Vilma. Miguel diz que ela vai
passar a vida na prisão e que
é melhor abrir mão dos cinco
por cento. Vilma diz que é um
blefe. Miguel diz que então
vai esperar tomás para contar
a verdade. Vilma fica com
medo. Miguel diz que tomás
contou para ivonete que tem
provas contra Vilma. Vilma diz
que tomás e ivonete se afastaram. Miguel diz que eles estão mais juntos do que nunca.
Miguel liga para ivonete. Vilma
toma o celular dele.

Além da Ilusão
Úrsula e Joaquim se apressam em esconder o corpo de
abel. Fátima conforta olívia.
Matias tem uma alucinação
durante seu tratamento. Manuela e augusta insistem para
que Violeta perdoe Heloísa.
Joaquim sofre por ter sido
cúmplice de Úrsula na morte
de abel, e não percebe que
perdeu uma abotoadura. santa
treina constantino como crupiê do cassino. cipriano afirma
a emília que não reatará o casamento com ela. um caçador
encontra o corpo de abel. Bento confessa a abílio que jamais
deixará de amar letícia.

Cara e Coragem
Moa passa mal ao ver que
Yeva está morta, e Pat o ampara. a delegada Marcela e o
investigador Paulo vão ao local
do tiroteio. Pat e Moa afirmam,
em seus depoimentos, que o
grupo que quer a fórmula de
clarice está envolvido com a
morte da mulher. Hugo incentiva andréa a reatar com Moa.
leonardo leva Dagmar para a
sua festa de noivado com regina. Pat conta o que aconteceu com Yeva. Danilo acusa
Moa de ter invadido seu apartamento, e rebeca se surpreende. Pat decide ficar na casa de
adélia com a família.

Poliana Moça
Poliana não consegue contato com éric. ela liga para
Bento e comenta sobre o comportamento e ansiedade do
menino. João escuta o papo
entre Bento e Poliana a respeito de éric e promete não
alarmar o assunto. Disfarçados, Waldisney e Violeta se encontram com roger. Waldisney
revela estar nos noticiários por
ser reconhecido no evento da
websérie na ruth Goulart. Precisando tirar otto do seu caminho, roger bola um plano
e divide com os comparsas.
Formiga agradece a Vinícius
por conversar com Durval.

Pantanal
Maria Bruaca erra o tiro
disparado contra tenório. Guta
se despede da mãe, que entra
na chalana sem destino. tenório comunica a Marcelo que
buscará zuleica e seus irmãos
para morar na fazenda. eugênio impede Maria Bruaca
de se jogar no rio. José leôncio
evita um confronto entre Jove
e José lucas. Jove se afasta
da tapera, diante da decisão
de Juma de não querer ser
mais sua mulher. irma se preocupa com Jove. José leôncio
revela a Filó que estará ao
lado dos filhos, sem tomar
partido de nenhum deles.
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AGENDA cultural
t
Roberta Miranda em Goiânia
o serviço social do comércio de Goiás (sesc) promove mais uma ação especial e traz cultura acessível
aos trabalhadores do comércio. no dia 1° de agosto,
a cantora roberta Miranda
fará um grande show, às
20h, no Palácio da Música
do centro cultural oscar
niemeyer, em Goiânia. os
ingressos estão à venda nas
unidades do sesc centro,
universitário, campinas e
Faiçalville ao custo simbólico
de r$10 reais para trabalhadores do comércio, r$17
reais para conveniados,
r$22,50 a meia-entrada solidária e para estudantes e
r$45 a inteira. Quando: segunda-feira (1). onde: avenida Dep. Jamel cecílio, Km
01 - Goiânia. Horário: 20h.
Sem censura
Marcelo Bratke é o convidado do programa sem
censura desta segunda-feira (1), às 21h, na tV Brasil.
o músico e futuro maestro
faz um apanhado de sua

Cantora Roberta Miranda fará um grande show no
Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer
Exposição individual
a Vila cultural cora coralina inaugura a exposição ‘ruídos urbanos’, individual do artista goiano
Danillo Butas. em formato
‘site specific’, na sala sebastião Barbosa, a mostra
se constitui numa instalação de assemblagens, um
trabalho tridimensional
composto, total ou parcialmente, por objetos e materiais que não costumam
ser associados com escul-

Culinária contemporânea
neste mês o Kampai
Blue também apresenta
novidades. Pensando em
um novo conceito para o
menu do espaço, o chef
lucas santos, fundador do
restaurante lote 17, foi
convidado para criar pratos
exclusivos e com toque da
culinária contemporânea.
em meio às novidades, os
clientes encontram pratos
com massas, proteínas e
risotos, trazendo uma proposta atual para o almoço
executivo do primeiro restaurante japonês do estado
de Goiás. Quando: Permanente. onde: av. Dep. Jamel
cecílio, nº 3300, setor Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 11h30 às 00h.

Canto da Primavera tem mais de
250 inscrições de artistas e músicos
A 21º edição da Mostra de
Música de Pirenópolis - Canto
da Primavera registrou 226
inscrições de músicos que
querem se apresentar durante o evento. Outros 30 artistas
também se candidataram
para ministrar oficinas no
festival, que é promovido pela
Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com correalização do Sesc Goiás e apoio da
Prefeitura de Pirenópolis.
Os cachês dos shows e
oficinas variam de R$10 mil
a R$17 mil. Ao todo, serão
selecionados 25 artistas para
shows e cinco para ministrar oficinas de Violão/Guitarra, Musicalização Infantil
(Canto), Elaboração de Projetos Culturais, DJ e Percus-

tas, e o repertório. O certame
contempla cantores, bandas,
conjuntos e professores de
todo o Estado.

Atrações

Serão selecionados 25 shows para apresentação
durante o evento, que será realizado em Pirenópolis
são Infanto Juvenil.
A seleção dos participantes será feita com base em
relevância artística, singu-

laridade (criatividade e originalidade), nitidez na apresentação do projeto, coerência e relevância das propos-

A 21º edição do Canto da
Primavera será realizada entre os dias 30 de agosto e 4
de setembro em Pirenópolis.
Além dos 25 shows regionais,
o evento terá uma atração
nacional: o cantor porto-alegrense Vitor Kley, que tem
show marcado para ocorrer
no dia 03 de setembro.
O cantor deve levar ao
palco pirenopolino sucessos
como ‘O Sol’, ‘Morena’, ‘A Tal
Canção pra Lua’ e muitos outros. Toda a programação da
mostra de música é gratuita.

CELEBRIDADES
Juliana Paes é alvo de graves acusações de ex-funcionária e se defende
uliana Paes foi acusada
por uma ex-funcionária de
dispensá-la após o fim de uma
licença por causa de uma grave depressão. adriana das
Graças afirmou que trabalhou
como governanta e cozinheira
para a atriz, que encerrou o
contrato com a Globo, durante
11 anos. adriana lamentou
não ter recebido qualquer auxílio para seguir com o tratamento – a exemplo dos custos
dos remédios. segundo adriana, ela se afastou das suas
funções em novembro do ano
passado depois de uma discussão com uma colega de
trabalho que atua como babá.
adriana teria chegado a colocar a própria vida em risco
por causa do surto depressivo.
a informação é da colunista
Fábia oliveira, de ‘em off’.
adriana alegou que ficou de
licença pelo inss até o fim de
julho. adriana teria sido demitida logo em seguida e recebido uma ligação de Juliana
neste sábado (30) ao saber
que ela havia publicado um
vídeo sobre a situação nas
redes sociais. adriana disse
que Juliana teria jogado na
sua cara todas as vezes que a
ajudou, inclusive que teria a
dado um "barraco para ela
ter onde morar". (Patrícia Dias,
Purepeople)

Você sabia que Maria Bethânia é
madrasta de João Vicente de Castro?
Você sabia que Maria
Bethânia é madrasta de
João Vicente de Castro?
Discreta em relação à vida
pessoal, a cantora virou
assunto nas redes sociais
neste fim de semana ao
aparecer dando um carinhoso beijo em sua companheira, Gilda Midani,
durante uma festa em
Santo Amaro, na Bahia.
A estilista é a mãe do ator.
O momento de carinho
viralizou na web e internautas reagiram ao vídeo.
"Não sabia que elas eram
casadas", disse uma, surpresa. "Como assim a Maria Bethânia é madrasta
do João Vicente?", questionou outra. "Sortudo é
João que tem Bethânia

Famosos apoiam Giovanna
Ewbank e Bruno Gagliasso
após filhos do casal sofrerem racismo
os filhos de Giovanna ewbank e Bruno Gagliasso, titi
e Bless, foram vítimas de racismo em um restaurante
em Portugal, onde a família
passa férias. no sábado (30),
viralizou na internet um vídeo
da apresentadora em uma
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turas ou manufaturados,
além de pinturas em médias e grandes dimensões
que se somam a estas intervenções do artista no
próprio espaço da exposição, especialmente para a
mostra. Quando: até 26
de agosto. onde: rua 23,
s/n, setor central – Goiânia. Horário: 9h às 17h.

trajetória e conta como superou a dificuldade de ter
nascido praticamente cego
e conseguiu conquistar
uma carreira bem sucedida
na música. esta edição do
sem censura conta com a
contribuição dos debatedores convidados, José roberto Walker, publicitário
e produtor cultural, e cláudio cruz, maestro e diretor
musical. Quando: segunda-feira (1). onde: tV Brasil.
Horário: 21h.

n

como madrasta", afirmou
um terceiro. As duas estão
juntas desde 2017. Segundo o jornal ‘Extra’, o casamento delas é conhecido no mundo artístico,
mas ainda não tinha sido
descoberto pelo grande
público. É Gilda, inclusive,
a responsável por alguns
figurinos usados por Maria Bethânia em seus
shows. (Patrícia Dias, Purepeople)

discussão calorosa com uma
mulher loira, que foi denunciada e presa. Bruna Marquezine mostrou sua indignação com a situação envolvendo às crianças, de 9 e 7
anos. os dois nasceram no
Malawi. "e ainda foi educada... Perfeita. leoa. Mãezona!
te amo, Gio. Fogo nos racistas. nojentos. não passarão",
disse a atriz no instagram.

na mesma rede social, rafael
zulu elogiou a atitude de ewbank, que saiu em defesa
dos filhos; youtuber reagiu
com tapas e cuspe. (Patrícia
Dias, Purepeople)
Taís Araújo tem conversa
vazada na web e rebate
críticas
taís araújo é dona de uma
personalidade forte e expõe
o que pensa. a atriz não deixou passar despercebido um
tweet que mencionava seu
nome e rebateu internauta
que criticou sua presença em
reunião profissional. tudo começou quando uma jovem
vazou no twitter o que estava
rolando em uma reunião de
trabalho da noiva com a presença de taís. "Minha noiva
tá em reunião com a taís araújo e a taís, no meio da conversa com o time de sustentabilidade, colocando lace.
Que reuniões de trabalho são
essas", escreveu no microblog.
"agora a taís cismou que quer
ficar mais por dentro dos projetos. ela jura que entende
alguma coisa", disse. Mas a
jovem não esperava que a
própria taís araújo fosse ver
as mensagens. "acho importante saber como as empresas
que eu trabalho atuam. responsabilidade social/ ambiental deveria ser uma agenda
moral de todo cidadão, não
acha?", questionou a atriz.

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
a lua nova em Virgem potencializa sua rotina com boas surpresas em relação a ganhos que
podem chegar hoje ou no futuro.
é preciso ter bastante dedicação
e foco, senão o dia se torna caótico.
Você pode começar um novo trabalho ou receber convites.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a lua nova em Virgem potencializa suas relações, podendo trazer para os solteiros um novo
amor. o dia traz coragem para
criar algo original. é importante
não se deixar levar por medos. liberte-se do passado e corte tudo
que impede seu crescimento.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia precisa de planejamento para dar os próximos passos. não atropele as coisas. Preste
atenção aos detalhes e revise bem
suas atividades para evitar erros.
seja mais perfeccionista. tome
cuidado com pessoas dependentes demais.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia traz coragem para ir
atrás do que realmente deseja.
se for uma relação, você pode
tomar a iniciativa e sair da sua
zona de conforto. trabalhos com
bons ganhos estão potencializados, portanto é um bom momento
para fazer contatos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia traz coragem para realizar. Você pode conseguir iniciar
coisas que estava procrastinando
há tempos. aproveite a onda da
lua nova para começar coisas
que te trarão bem-estar e lucros.
as relações interpessoais também
podem te deixar satisfeito.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz coragem para realizar seus sonhos. evite indecisões,
não crie brigas ou conflitos desnecessários, mantenha sua calma
e resolva seus conflitos. suas emoções estão intensas e exageradas,
portanto existem doses de coragem ou medos.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia traz coragem para soltar,
libertar e deixar ir o que tiver que
ir, além de trazer uma leveza e
despreocupação. tome decisões
e avance. Você não pode procrastinar ou evitar o inevitável. Hoje
potencializa sua imersão nas suas
próprias necessidades.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia traz energia para realizar
sonhos e planos, mas é preciso
concluir o que está ainda emperrando seu tempo. além disso, é
preciso ter mais tempo livre, por
isso hoje é dia de resolver o que
for necessário. Pode ser um dia
muito produtivo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia traz coragem para se
organizar mais e deixar a mente
mais focada nas suas tarefas e
obrigações. Você pode estar planejando algo, como uma viagem
ou um evento, então aproveite o
dia de hoje para lidar com os detalhes mais chatos e necessários.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia traz coragem de se
expor e de realizar suas intenções.
Você pode sentir coragem e decidir questões antigas ou que vinha
cozinhando há tempos, chegando
a uma definição. a lua nova em
Virgem potencializa os planos com
seu par.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia traz coragem de
buscar dentro de si as respostas,
não fora. Por mais que você ouça
todas as opiniões, você só conseguirá tomar a decisão correta se
ouvir si mesmo. tome cuidado
com a instabilidade emocional e
com a agressividade.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia traz coragem de se
aliar a alguém ou a alguma situação. Você poderá firmar uma
parceria de trabalho ou até de
amor. a lua nova em Virgem potencializa suas relações, mas evite
a frieza ou o excesso de críticas.
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Celebração entre países
Artista Grag
Queen expande
carreira
internacional
e se une a drag
indiana em
'Brazindia'
Elysia Cardoso
Grag Queen surpreende
mais uma vez e avança em
sua carreira internacional. A
cantora lançou em todas as
plataformas digitais, o single
‘Brazindia’, cantado em inglês
em parceria com a drag queen
indiana Rani Kohenur. Elas
se conheceram no reality
show norte-americano Queen
Of The Universe, conquistado
pela artista brasileira. O clipe
já está disponível.
"Para vocês terem noção,
Queen Of The Universe não
pode passar na Índia! Eu não
conhecia a Rani Kohenur,
mas já sacamos a nossa potência, a nossa grandiosidade
dentro do programa, sabendo
que nós vínhamos de lugares
onde não há plataformas gigantescas para drag queens,
onde ainda sofremos muito
como pessoas LGBTQIA+. Fizemos duetos juntas no programa e brincávamos que
éramos a dupla 'Brazindia'.
Por empatia e também por

Multiartista lança single em inglês em parceria com Rani Kohenur
saber das nossas realidades,
acabamos nos juntando muito, além de todo nosso 'match'
espiritual, afetivo, de convivência", afirma Grag Queen.
Na música e no clipe, assinado pelo renomado diretor
de Hollywood Brad Hammer,
Grag Queen promove a verdadeira mistura do Brasil com a
Índia. Ao lado de Rani, a nossa
‘rainha do universo’ capricha
nas referências aos dois países.
Para ela, a união das artistas
representa orgulho e resistência
contra o preconceito.
"É um hino de celebração

de duas representantes de lugares muito incríveis. O clipe
tem 10 bailarinos e coreografia
de Flávia Lima, que foi estudar
com uma coreógrafa de cultura indiana para a gente não
errar os atributos do país, é
uma questão de cultura e até
de religião. Tivemos muito
cuidado para não desrespeitar
nada que viesse da Índia nem
do Brasil. O clipe contou com
samba e contou com a presença de uma drag queen muito famosa e muito querida
que participou da terceira
temporada de RuPaul's Drag

Race", antecipa a cantora.
Grag Queen está com tudo
em sua carreira internacional.
Eleita ‘rainha do universo’ no
reality show internacional
Queen Of The Universe, a cantora acaba de voltar de uma
turnê no exterior e estreou
música na trilha sonora da terceira temporada da série ‘Love
Victor’, produzida pela Disney.

Artista em ascensão

Em paralelo à grandiosa
estreia na Disney, Grag Queen
segue trabalhando sua primeira música em inglês, ‘You

Betta’, gravada em parceria
com os produtores Leland,
Cole e Jesse, responsáveis por
sucessos de Britney Spears,
Camila Cabello, Bebe Rexha,
David Guetta e Snoop Dog,
entre outros.
Talento da SB Music, Grag
Queen, nome artístico de Grégory Mohd, nasceu em Canela
(RS), em 29 de junho de 1995.
Formou-se na Escola das Artes
do Natal Luz de Gramado, nas
modalidades de Teatro e Técnica Vocal, em 2009 e 2010.
Antes de iniciar sua carreira
como drag queen, participou
do evento Natal Luz de Gramado, em 2009 e 2011, nos espetáculos O Grande Desfile de
Natal e Auto de Natal. Em 2009,
integrou também o especial
de Natal da Xuxa. Trabalhou
na Chocofest Gramado entre
2010 e 2012 e, em 2010 trabalhou na Parada de Natal e descida do Papai Noel no Sonho
de Natal, em Canela.
Em 2014, viajou para Nova
York e estudou em escolas
credenciadas pela Broadway,
em um conservatório de inverno ministrado por antigos
e atuais cantores dos principais musicais norte-americanos. Durante quatro anos, foi
protagonista do musical Korvatunturi. Também fez parte
do show Bellepoque, em Gramado, onde cantou clássicos
burlescos em 2015 e 2016 e
foi vocalista do duo de Drag
Queens Armário de Saia. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
Filme brasileiro
'Pluft: O
Fantasminha' segue
em cartaz nos
cinemas goianos

ESTREIA
DC Liga dos Superpets (Dc
league of super-Pets, 2022,
eua). Duração: 1h46min. Direção: Jared stern. elenco: Marcelo Garcia, Dwayne Johnson,
Duda espinoza. Gênero: animação, fantasia, aventura, família. Dc super Pets acompanha Krypto o supercão e superman, amigos inseparáveis,
compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o
crime em Metrópolis lado a
lado. Quando superman e o
resto da liga da Justiça são sequestrados por lex luthor,
Krypto, forma uma equipe de
animais de estimação que receberam superpoderes. cinemark Flamboyant: 13h20, 14h,
15h50, 16h30, 17h50, 18h20,
20h50. cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 14h, 15h20,
15h50, 16h15, 16h35, 18h20.
Kinoplex Goiânia: 13h30, 15h50,
16h50, 18h10, 19h10, 20h30.
cineflix aparecida: 14h40,
15h30, 16h55, 18h10, 19h10,
20h30. cineflix Butiti: 15h30,
16h30, 17h45, 18h45, 20h, 21h.
EM CARTAZ
Pluft, o fantasminha (Pluft, o
fantasminha, 2022, Brasil). Duração: 1h28min. Direção: rosane svartman. elenco: Juliano
cazarré, lolla Belli, cleber salgado. Gênero: infantil. a menina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada
amizade. um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau,
que quer usá-la para achar o
tesouro deixado pelo seu avô,
o falecido capitão Bonança
arco-íris. na casa abandonada
onde o velho morou, Maribel
espera pela ajuda dos marinheiros sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota. cinemark Passeio das Águas:
13h. cineflix Butiti: 14h30.
O Telefone Preto (the Black
Phone, 2022, eua). Duração:

1h43min. Direção: scott Derrickson. elenco: Mason thames,
Madeleine McGraw, ethan Hawke. Gênero: terror, suspense.
em 1978, uma série de sequestros estão acontecendo na cidade de Denver. ethan Hawke
interpreta o "Grabbler", um serial killer que tem seu alvo
crianças do bairro. Finney shaw,
um garoto de 13 anos, é sequestrado. o garoto acorda
em um porão, onde há apenas
uma cama e um telefone preto
em uma das paredes. Quando
o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas
anteriores do assassino, e elas
tentam evitar que o Finney sofra o mesmo destino. enquanto
isso, sua irmã Gwen tem sonhos que indicam o lugar onde
ele pode estar e corre contra o
tempo para tentar ajudar os
detetives Wright e Miller a ajudar o irmão, apenas para que
isso seja em vão. Finney continua a fazer tentativas para escapar que apenas falham, até
que uma das vítimas do serial
killler fala sobre um plano que
finalmente poderia levar Finney
à liberdade. cinemark Flamboyant: 19h10, 21h, 21h40. cinemark Passeio das Águas:
19h, 19h10, 20h50, 21h40,
21h50. Kinoplex Goiânia: 21h30.
cineflix aparecida: 17h10,
19h25, 21h40. cineflix Butiti:
17h40, 21h45.
Elvis (elvis, 2022, eua). Duração:

2h39min. Direção: Baz luhrmann. elenco: austin Butler,
tom Hanks, olivia DeJonge. Gênero: Biografia, musical. a cinebiografia de elvis Presley
acompanhará décadas da vida
do artista e sua ascensão à
fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário ‘colonel’
tom Parker. a história mergulha na dinâmica entre o cantor
e seu empresário por mais de
20 anos em parceria, usando
a paisagem dos eua em constante evolução e a perda da
inocência de elvis ao longo dos
anos como cantor. no meio de
sua jornada e carreira, elvis encontrará Priscilla Presley, fonte
de sua inspiração e uma das
pessoas mais importantes de
sua vida. cinemark Flamboyant:
13h40, 14h20, 17h20, 17h45,
20h50, 21h10. cinemark Passeio das Águas: 20h20, 20h45.
Kinoplex Goiânia: 14h10, 17h30,
20h50. cineflix aparecida:
21h25. cineflix Butiti: 20h45.
Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: the rise of Gru, 2022,
eua). Duração: 1h28min. Direção: Kyle Balda, Brad ableson.
elenco: leandro Hassum, steve
carell, alan arkin. Gênero: animação, ação, comédia, família.
na década de 1970, Gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru
traça um plano para se tornar

malvado o suficiente para se
juntar a eles. Felizmente, ele
recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. cinemark
Flamboyant: 13h15, 13h50, 14h,
14h30, 15h40, 16h10, 16h40,
18h50. cinemark Passeio das
Águas: 13h50, 14h10, 14h30,
14h50, 16h, 16h20, 16h50, 17h,
18h10, 18h35. Kinoplex Goiânia:
13h, 15h, 16h10, 17h, 19h, 21h.
cineflix aparecida: 14h30,
15h10, 16h50, 19h. cineflix Butiti: 14h50, 15h45, 16h50,
18h50, 19h50.
Thor: Amor e Trovão (thor:
love and thunder, 2022, eua).
Duração: 1h59min. Direção:
taika Waititi. elenco: chris
Hemsworth, natalie Portman,
christian Bale. Gênero: aventura, ação, ficção científica. o
longa, além de representar os
acontecimentos de thor: ragnarok, promove a volta de Jane
Foster, que se transforma na
versão feminina de thor. os
Guardiões da Galáxia terão papel importante na história, trazendo aventuras que podem
fazer o filho de odin questionar
seu papel enquanto Deus do
trovão, precisando contar com
o apoio de grandes aliados
como Valquíria e Korg para enfrentar suas lutas. o filme ainda

apresenta Gorr - sendo o grande vilão da narrativa - e ainda,
zeus. cinemark Flamboyant:
13h30, 14h10, 16h, 16h20, 17h,
18h55, 19h15, 19h50, 20h40,
21h50, 22h. cinemark Passeio
das Águas: 13h40, 15h, 15h40,
16h30, 17h50, 18h, 18h30,
19h20, 20h35, 21h, 21h20,
22h10. Kinoplex Goiânia:
13h40, 16h10, 18h10, 18h40,
21h10. cineflix aparecida:
14h30, 17h, 19h30, 21h, 22h.
cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h30, 19h, 20h10, 21h30.
Lightyear (lightyear, 2022,
eua). Duração: 1h49min. Direção: angus Maclane. elenco:
Marcos Mion, chris evans, cesar Marchetti. Gênero: animação, aventura, comédia, família,
ficção científica. uma aventura
de ação de ficção científica e a
história de origem definitiva
de Buzz lightyear, o herói que
inspirou o brinquedo em toy
story (1995). lightyear segue
o lendário Patrulheiro espacial
depois que em um teste de
voo da nave espacial faz com
que ele vá para um planeta
hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da terra
ao lado de seu comandante e
sua tripulação. Kinoplex Goiânia: 14h30.
Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eua). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Kosinski. elenco: tom cruise, Miles
teller, Jennifer connelly. Gênero:
ação. na sequência, acompanhamos a história de Pete ‘Maverick’ Mitchell, um piloto à moda
antiga da Marinha que coleciona
muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade
de aviões inimigos abatidos nos
últimos 30 anos. nesta nova
aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda
é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. cinemark Flamboyant: 18h20, 18h25, 21h20.
cinemark Passeio das Águas:
18h45, 19h05, 21h40, 22h. Kinoplex Goiânia: 13h25, 20h45.
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Negócios
Gabriel Sara é
anunciado pelo
Norwich após
pagamento de 9,5
milhões de libras

Mercado de transferências volta a
crescer e já movimentou R$10 bi
Esse valor representa um aumento de cerca de 80%
em relação ao
mercado do ano
passado
Lorenzo Barreto
O mercado da bola vem
crescendo cada vez mais e sempre com números astronômicos. Com a janela aberta, diversos jogadores estão se transferindo de clube para clube. A
Fifa anunciou nesta terça-feira
um crescimento na negociação
de atletas para o exterior e
também no volume financeiro
investido pelos clubes em reforços em relação ao mesmo
período do ano passado.

Pós Pandemia

Segundo o relatório, os clubes desembolsaram 2,03 bilhão de dólares (R$ 10 bilhões)
nas negociações. Isso representa um aumento de cerca
de 80% em relação ao mercado do ano passado.
O balanço publicado pela
Fifa indica uma recuperação
do futebol depois da crise econômica provocada pela pandemia. Os times voltaram a ter
o direito de ter público no estádio e uma recuperação econômica acabou ajudando os
clubes a poderem gastar mais.
A maior parte do dinheiro
envolvido nas negociações

(90,2 %) saiu dos times da Europa, confirmando o continente como o maior mercado
internacional da bola.
Bruno Guimarães, aliás, foi
um dos protagonistas da janela de inverno. O volante
brasileiro foi a contratação
mais cara do Newcastle na
janela - a quarta maior no total. Além dele, outro brasileiro
entrou no top10 de negócios
mais caros: o atacante Yuri
Alberto, vendido pelo Internacional ao Zenit, da Rússia.

A Premier League foi o
principal investidor no início
do ano. Os clubes ingleses gastaram 349,5 milhões de dólares ( R$ 1,8 bilhão).Recentemente, adquirido por um fundo de investimento árabe, o
clube Newcastle United foi o
que mais gastou, ao todo, gastou R$ 590 milhões com cinco
reforços, incluindo o brasileiro Bruno Guimarães.
A Itália foi o segundo país
que mais investiu no mercado
de transferência em janeiro.

Vlahovic custou incríveis 81 milhões de Euros para os cofres da Juventus

Os clubes locais desembolsaram 113,6 milhões de dólares
(quase R$ 600 milhões) em
atletas. O paraibano Arthur
Cabral custou cerca de R$90
milhões aos cofres do clube
da Fiorentina. A Juventus que
pertence ao Grupo Fiat, gastou cerca de 81 milhões de
euros (R$439 milhões)no atacante sérvio Vlahovic

Mercado de brasileiros

O Brasil permanece como
o país que mais movimenta
o mercado mundial: 377
transferências, entre saídas
e chegadas, foram apontadas
em janeiro. Mesmo assim,
não arrecada tanto com a exportação de atletas. O país
está em sexto no ranking,
atrás até dos Estados Unidos.
Em janeiro, os clubes brasileiros venderam 69,5 milhões
de dólares ( R$ 366 milhões),
segundo dados da Fifa.
A pesquisa da Sport Track,
em parceria com a consultoria Convocados e a empresa
XP, trouxe os valores arrecadados por cada clube na temporada passada. E reforça a
distância do trio para a maioria das equipes.
Mesmo sem ganhar um
título de expressão ano passado, o Flamengo 'sobrou'
quando o assunto foi faturamento. O time carioca chegou
a R$ 1,054 bilhão, com crescimento de 61% em relação

à temporada anterior. Fluminense (R$ 342 milhões). A
elogiada profissionalização
da gestão do Flamengo nos
últimos anos permitiu elevar
significativamente diversas
frentes de receitas do clube,
o que foi determinante para
a valorização da marca.
O Palmeiras foi quem mais
se aproximou do Flamengo
com faturamento de R$ 911
milhões em 2021 e um crescimento de 56% em relação
a 2020. O atual tri campeão
da América segue o trilho dos
cariocas e vive de forma saudável há temporadas.
O São Paulo é outra equipe
que consegue “sobreviver”
devido à venda de jogadores
de sua base em Cotia, para
estabilizar as contas do clube.
O São Paulo receberá 9,5 milhões de libras (R$ 60,8 milhões) pela venda de Gabriel
Sara. O meia chega como uma
aposta do Norwich, que disputará a Segunda Divisão do
futebol inglês após ser rebaixado na Premier League na
última temporada.
Apesar de ter firmado a
venda de Gabriel Sara por
9,5 milhões de libras (R$
60,8 milhões), o São Paulo
pode chegar a receber 12
milhões de libras (R$ 76,8
milhões) se o meia atingir
metas “bastante factíveis”,
conforme o contrato. (Especial para O Hoje)

